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 3 المقـدمـة

 

 المقدمة

إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسننا، ومنن   
سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

 .ولهإال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورس
                         

( ). 
                          

                                 

   
( ). 

                        

                   
( () ). 

 :أما بعد
فالعلم أعظم ما اشتغل به اإلنسان، وأجل ما تنافس فيه املتنافسون، وأعز مطلوب، 
وأمجل مرغوب، يف سبيل حتصيله قضى العلماء آجاهلم، وشد الطالب رحاهلم، وبذلوا 
أمواهلم، وشحذت من أجله اهلمم، فتفاوت الناس يف حتصيله فهو فضل من اهلل مينت به 

                                                 

 (. 0 )سورة آل عمران، اآلية رقم (  )
 (. )سورة النساء، اآلية رقم (  )
 (. 0 -00)آليتان رقم سورة األحزاب، ا(  )
، 01  ، رقم  6 خطبة احلاجة، أخرجها أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب يف خطبة النكاح، ص(  )

: ، وقنال (2   )، رقم    والترمذي يف جامعه، كتاب النكاح، باب ما جاء يف خطبة النكاح، ص
 .حديث حسن، من حديث ابن مسعود 
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خالص منهم، وإرادة وجهه هبذا العمل، ويتجلى ذلك يف سرية على عبيده مىت علم اإل
هبم يف ذلك  ىالسلف الصاحل وأتباعهم، وشدة حرصهم على العلم فليكونوا قدوة نتأس

 .وغريه
وإن من أشرف العلوم وأمساها علم الفقه لتعلقه بعمل اإلنسان من حيث الصنحة  

لى بصرية إذا مل نتفقه يف ديننا؟ والبطالن، ومن حيث احلالل واحلرام، فكيف نعبد اهلل ع
 .وإن من إرادة اهلل بعبده اخلري إذا فقهه يف دينه

فيه أعمارهم وتركوا لننا تراانًا   وقد بذل العلماء يف هذا العلم جهدًا كبريًا أفنوا 
لنا، ولكن الكثري  بعضه ظهر قدعظيمًا قد وجدنا بعضه وفقدنا الكثري، والذي وجدناه 

" احللية"وقيمته العلمية، ومن هذه الكتب كتاب طًا مع نفاسته من الكتب ما زال خمطو
لإلمام الروياين، كتاب نفيس، ومع هذا مل حيقق بعد، فرأيت أنا وزمالئن  يف كلينة   
الشريعة أن نقوم بتحقيق هذا الكتاب سائلني من اهلل النفع به ولعل من أهنم أسنباب   

 :اختيار هذا املوضوع
الذين أانروا   وإمامهم يف وقته وهو منفهو شافع  عصره،  مكانة املؤلف العلمية: أواًل

 .هذا املذهب وخدموه
قيمة الكتاب العلمية فهو جملد متوسط ومع هذا فيه حتقيق ملنذهب الشنافع ،   : اانيًا

 .-رمحه اهلل–بل هو مرجع الختيارات الروياين . وترجيح بني أقواله، وأوجهه
د الشافعية من هذا الكتاب ونقلهم عنهم كما استفادة كثري من حمقق  املذهب عن: االثًا

 .يف العزيز واجملموع وروضة الطالبني
املشاركة مع إخوة أفاضل يف إخراج هذا الكتاب؛ ملا يف ذلك من خدمة للعلنم  : رابعًا

 .وأهله
 (.املاجستري)إكمال متطلبات احلصول على درجة : خامسًا
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 :خطيت يف الرسالة
 .الفهارس الفنيةمث ني، مقدمة، وقسم: قسمت البحث إىل

 :تومشلتقدمت : املقّدمة
 .االفتتاحية - 
.أسباب اختيار املخطوط - 
خطيت يف البحث - 

.شكر وتقدير - 
 :ويشتمل على فصلين :.الدراسيالقسم : القسم األول
 :، ويشتمل على متهيد ومثانية مباحثوما يتعلق به املؤلف حياة: الفصل األول
 .نبذة عن عصر املؤلف: التمهيد

 .امسه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، ومولده: بحث األولامل
 .نشأته، وحياته العلمية، ورحالته: املبحث الثاين
 .شيوخنه: املبحث الثالث
 .تالمذتنه: املبحث الرابع

 .مكانته العلمية، واناء العلماء عليه: املبحث اخلامس
 .مؤلفاتنه: املبحث السادس
 .عقيدتنه: املبحث السابع
 .وفاته :املبحث الثامن

 :مباحث مثانية، وفيه املؤلَّف الكتاب: الفصل الثاين
 .عنوان الكتاب حتقيق: املبحث األول
 .نسبة الكتاب إىل مؤلفهحتقيق : املبحث الثاين
 .منهج املؤلف يف كتابه: املبحث الثالث
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 .أمهية الكتاب: املبحث الرابع
 .موارد الكتاب: املبحث اخلامس
 .ؤلفمصطلحات امل: املبحث السادس
 .مزايا الكتاب واملآخذ عليه: املبحث السابع
 .وصف النسخ اخلطية املعتمدة، ومناذج منها: املبحث الثامن
كتـاب  "إلى نهاية " كتاب الوقف"تحقيق النص من أول : القسم الثاني

 :"النفقات

 :ومنهجي يف التحقيق
ني منع اإلشنارة يف   ، بعد املقابلة بني النسختطريقة النص املختار االعتماد على: أواًل

ما يناسب ما نقل عننه أو منا    اهلامش إىل الفروق، وإن تساوى اللفظان أرجح
 .؛ وأابت الفرق يف اهلامشيناسب احلال

 .اإلشارة إىل الفروق اليت ال تأاري هلا يف املعىن كألفاظ الترض  والترحم وإمهال -
الترقيم، حىت تزيد  عالماتمراعاة قواعد اإلمالء احلديثة، و حسب كتابة النصو  -

ا أشكل قراءته منن كلمنات، وأعنالم،    ملضبط بالشكل الاملعىن وضوحًا، و
 .وأماكن وغريها

، ﴾، وعزوها بذكر السورة ورقم اآلينة ...وضع اآليات بني قوسني مزهرتني ﴿: اانيًا
 .وكتابتها بالرسم العثماين

ستة وأمهنات كتنب   ج األحاديث واآلاار اليت وردت يف النص من كتب اليرخت: االثًا
 .احلديث

 .لألعالم غري املشهورين يف البحث -باختصار - ةترمجال: رابعًا
شرح غريب النص من خالل كتب اللغة، وعرفت باملصطلحات الفقهية منن  : خامسًا

 .كتب الفقه ولغة الفقه، وكذلك عرفت بالِفرق، واألماكن والبلدان
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 .ا االختصار، والدقة قدر اإلمكانوضعت عناوين جانبية للمسائل راعيت فيه: سادسًا
توايق أقوال العلماء من مظاهنا مرتبًا الكتب حسب املنذاهب، وإن كاننت يف   : سابعًا

 .املذهب الواحد رتبتها حسب الوفاة
 .منهما املعتمد املذهبواألصح  أبنيإذا ذكر املصنف قولني أو وجهني : اامنًا
 .ول آخر أبينه وأوضح األصح منهماإذا ذكر قواًل واحدًا، ويف املسألة ق: تاسعًا
 :وضعت الفهارس الفنية الالزمة على النحو التايل: عاشرًا

 .فهرس اآليات القرآنية - 
.فهرس األحاديث النبوية - 
.فهرس اآلاار - 
 .فهرس اختيارات الروياين - 
 .املترجم هلم فهرس األعالم -1
.األلفاظ واملصطلحاتفهرس  -6
 .فهرس األماكن والبلدان -0
 .املراجعفهرس املصادر و -2
 .فهرس املوضوعات -9
 .فهرس الفهارس -0 
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 :شكر وتقدير
 .هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وبعداحلمد 

 .ظاهرة وباطنة هفال أحق من اهلل باحلمد والثناء الذي أسبغ علينا نعم
اجلنزاء ملنا    ومن مث أدعو اهلل أن مين على والدّي بالصحة والعافية، وجيزيهما خري

 .عم بذكر اهللمفقدماه يل من رعاية واهتمام، وهتيئة جو مل ء باإلميان 
الغنزايل ملنا    صاحل بن أمحد بن حممد/ الدكتور كما أتقدم خبالص الشكر لشيخ 

 .قدمه من نصح وتوجيه، وإرشاد ومراجعة وتصحيح هلذه الرسالة فجزاه اهلل خريًا
من صروح العلم اليت سنامهت يف إخنراج    اليت تعترب صرحًاوأشكر هذه اجلامعة 

 .علماء يشار إليهم بالبنان، وما تيسره لطلبة العلم من مواصلة دراساهتم العليا
 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



 
 
 
 
 
 

 القسم األول
 الدراسيالقسم 

 
 :ويشتمل على فصلين

 .حياة املؤلف وما يتعلق به: الفصل األول

 .املؤلَّف الكتاب: لثاينالفصل ا
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 الفصل األول
 وما يتعلق به المؤلف حياة

 
 :متهيد ومثانية مباحث: ويشتمل على
 .نبذة عن عصر املؤلف: التمهيد

 .امسه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، ومولده:  املبحث األول
 .نشأته، وحياته العلمية، ورحالته:  املبحث الثاين

 .شيوخـه:  املبحث الثالث
 .تالمذتـه:  بحث الرابعامل

 .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:  املبحث اخلامس
 .مؤلفاتـه:  املبحث السادس
 .عقيدتـه:  املبحث السابع
 .وفاته:  املبحث الثامن
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 دالتمهيـ
 عن عصر المؤلفنبذة 

 :وفيه مطلبان

 .احلالة السياسية:  املطلب األول

 .علميةاحلالة ال:  املطلب الثاين
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 المطلب األول
 الحالة السياسية

لقد عاش اإلمام الّروياين يف القرن اخلامس اهلجري، وامتدت حياته من الربع األول 
للقرن اخلامس إىل سنتني مضتا من القرن السادس، وقد كان هذا العصر عصر متنزق  

ة، وفرقها، وتفرق للدولة العباسية إىل عدة دويالت متناحرة مما أضعف الدولة اإلسالمي
فلنم يكنن    ؛فكان خلفاء الدولة العباسية خيضعون لسيطرة ونفوذ العسكريني األتراك

بيدهم من األمر ش ء، فالعسكريون هم القوة أو الذين بيدهم القوة على األمر خيلعون 
 .خليفة ويبايعون آخر

وقد كثرت حوادث النهب والسلب من قبلهم ناهيك عن التعنديات وارتكناب   
هذا باإلضافة إىل الصراع الذي كان حيدث بني القادة العسنكريني فيقتنل   املنكرات، 

األمنن  وقنل    ، ليقض  على قائد فضعف احلكمريويسري جيش وراء أم ،بعضهم بعضًا
وهلم أهنداف   ،ت الفوضى مما فسح اجملال لألعداء أن يقوموا حبركات ضد الدولةوعّم

اء وانتشار الفوضى، واحلقند منن   رقسياسية فتحرك اجملوس واليهود، واستغلوا فقر الف
الضعفاء، وادعوا النسب اهلامش  فهدموا وخربوا، وحاولوا انتزاع لبننات منن بنناء    

، فنسبوا ألئمة صاحلني أقوااًل مل يقولوا هبنا  ( )اإلسالم، حىت لقد وضعوا أسس التشيع
أسس  وأفعااًل مل يفعلوها، وبذلك شهدت هذه املرحلة من العصر العباس  الثاين وضع

 .( )التشيع وبأيٍد غريبة عن اإلسالم
 :االاة من اخللفاء العباسيني، وهموقد عاصر اإلمام الروياين 

 :القائم بأمر اهلل - 
                                                 

بإمامته وخالفته نصًا ووصية إمنا  : على اخلصوص، وقالوا م شايعوا عليًا هم الذين ادعوا أهن: الشيعة(  )
 .كيسانية، وزيدية، وإمامية، وغالة، وإمساعيلية: وهم مخس فرق. جليًا أو خفيًا

 . 0  / امللل والنحل : انظر 
 .6/19التاريخ اإلسالم ، حملمود شاكر (  )
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صف ذي القعندة سننة إحندى    تنمهو أبو جعفر عبد اهلل بن القادر، ولد يف 
موت أبيه يف يوم االانني احلادي عشر منن   بعدوتسعني واالمثائة، ويل اخلالفة 

.( )هن60 حلجة سنة اانتني وعشرين وأربعمائة، وتويف سنة ذي ا
.املقتدي بأمر اهلل - 

، مات أبوه يف حياة القنائم  هو أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن القائم بأمر اهلل
موت جده القائم بأمر اهلل، وله تسع عشنرة سننة    بعدبأمر اهلل، بويع باخلالفة 

.( )هن20 ويف سنة هن، وت60 واالاة أشهر، وكان ذلك سنة 
.املستظهر باهلل - 

أبو العباس أمحد بن عبد اهلل بن حممد، ولد يف شوال سنة سنبعني وأربعمائنة،   
وبويع له عند موت أبيه، وله ست عشرة سنة، وشنهران، وكنان يف سننة    

 .( )هن  1هن، وتويف سنة 20 
 

                                                 

 . 2 ، تاريخ اخللفاء للسيوط ، ص 0  ،   /  ة ، البداية والنهاي21  الكامل يف التاريخ، ص (  )
 . 9 ،  تاريخ اخللفاء للسيوط ، ص6  -0  /  ، البداية والنهاية 0 1 الكامل يف التاريخ، ص  ( )
 . 9 ، تاريخ اخللفاء للسيوط ، ص 2 ، 6  /  ، البداية والنهاية  60 الكامل يف التاريخ، ص  ( )
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 المطلب الثاني 
 الحالة العلمية

، حىت أنه شاعت فكرة القنول  اع فيه التقليدلقد عاش اإلمام الّروياين يف عصر ش
بانسداد باب االجتهاد، إال أنه مل يكن تقليدًا حمضًا، وفقهاء هذا الدور يعتربون مكملني 

 .ملذاهب أئمتهم مبا قاموا به من حتقيق املذهب

 :وإذا استقرأنا جهود علماء هذه املرحلة وجدنا أن من أبرزها ما يل 

حكام حيث إهنم تتبعوا أقوال األئمة األوائنل ومجعوهنا مث ردوا   تعليل األبالقيام : أواًل
 .ىل األصول واجلزئيات إىل الكلياتإالفروع 

 .الترجيح بني األقوال يف املذهببالقيام : اانيًا

نصرة مذاهب أئمتهم وذلك بالترمجة هلم، وذكر مآارهم وآرائهنم ومنننزلتهم   : االثًا
مث اعلم أن أفضل الفقهاء فقهًا وأحسننهم  : "، ومن ذلك قول الروياين( )الفقهية

 .( )"ترتيبًا ونظمًا اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافع 

 .املناظرات العلمية وحلقات اجلدل من أجل الوصول إىل احلق انتشار: رابعًا

ظهور كثري من مشاهري الفقهاء املختلفة الذين بلغوا رتبة االجتنهاد، ومننهم   : خامسًا
 .( )لروياين رمحه اهللاإلمام ا

كن هناك مدارس خاصة يتلقى فيها التالميذ العلوم الدينية بانتظام بل كنانوا  يومل 
خيتلفون إىل املسجد، ومل تنشأ املدرسة قبل القرن الرابع اهلجري، وأول مدرسة أنشئت 

                                                 

 .0  ، تاريخ الفقه اإلسالم ، للسايس، ص 2  د اخلضري بك، ص تاريخ التشريع اإلسالم ، حملم ( )
 .11 / تاريخ التشريع اإلسالم ، لعل  حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود (  )
 . 6 - 6 / تاريخ التشريع اإلسالم ، لعل  حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود  ( )
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هن، مث حذا الناس هذا احلذو فأسسوا مدارس 10 ه  املدرسة النظامية يف بغداد سنة 
 .( )ى يف أحناء كثريةأخر
 

                                                 

 .606تاريخ اإلسالم، حلسن إبراهيم ص  ( )
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 المبحث األول
 اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، ومولده

الشنافع    ( )ريب ن الطَّ ( )عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الرُّوياين: هو
 .( )ُيَلقَّب بفخر اإلسالم، وُيَكنَّى بأيب احملاسن

 .( )هن1  نة يف شهر ذي احلجة س -رمحه اهلل-أبو احملاسن الّروياين  د ِلُو

                                                 

الرؤيناين، والصنحيح   –بضم الراء وفتح الياء، والفقهاء يهمزون الّرويناين  –نسبة إىل رويان : وياينالّر(  )
وه  مدينة من نواح  طربستان، وعليه األكثر من العلماء، وقيل بأهنا ليست منن  ، املعروف أنه بغري مهز

 .طربستان
قنات الشنافعية الكنربى    ، طب  / ، اللباب يف هتذيب األنساب 06 / األنساب للسمعاين : انظر 

0/ 9 . 
بفتح أوله واانيه وفتح السني املهملة وفتح التاء املثناة، كذا –بفتح الطاء والباء نسبة إىل َطب ْرس ت ان : الطَّربي(  )

 .ضبطها البكري يف معجم ما استعجم
خراسنان  بفتح أوله واانيه وكسر الراء، وه  مدينة معروفة، منن  –وضبطها احلموي يف معجم البلدان  

 .أعيان بلداهنا دهستان وجرجان واستراباد
، 220/ ، معجم منا اسنتعجم    0 / ، اللباب يف هتذيب األنساب 1 / األنساب للسمعاين : انظر 

 .  / معجم البلدان 
، وفيات   / ، اللباب يف هتذيب األنساب 120 ، الكامل يف التاريخ ص 06 / األنساب للسمعاين  ( )

، 20 /  ، سري أعالم النبالء  2 / ، العرب للذهيب  0 / دوين يف أخبار قزوين ، الت92 / األعيان 
،  16/ ، طبقات الشنافعية لإلسننوي   60 /9 ، الوايف بالوفيات  9 /0طبقات الشافعية الكربى 

، طبقات الشافعية البن هداية اهلل 00 /  ، البداية والنهاية  10/ طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري 
 . 9 /1، النجوم الزاهرة 20 / ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة 90 ص 

، طبقنات الشنافعية   20 /  ، سري أعالم النبالء    /0 ، املنتظم  0 / التدوين يف أخبار قزوين (  )
، طبقات الشافعية البن قاض  شنهبة   10/ ، طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري 166/ لإلسنوي 

 .90 افعية البن هداية اهلل ص ، طبقات الش20 / 



 07 المؤلف حياة: الفصل األول

 

 المبحث الثاني
 نشأته، وحياته العلمية ورحالته

أبيه وجده يف بلده روينان،   يد على متفقهًاالّروياين يف بيت علم لقد نشأ اإلمام 
ل مبادئ العلوم يف بالده، مث رحل إىل اآلفاق حىت بلنغ منا وراء   واشتغل بالقلم وحصَّ

، وأخذ عن كثري منن  ( )سابورْي، ون ( )ةن ْز، مث رحل إىل ُغ( )ارىخ فرحل إىل ُب ( )النهر
 .(1)علمائها، مث رحل إىل م يَّا فارقني

، (0)يمث إىل النرَّ  (6)لآُمظامية هبا مث انتقل إىل قضاء طربستان، ودرس بالنَّ و ِل وقد 

                                                 

، طبقات الفقهناء   0 /  ، البداية والنهاية  9 /0، طبقات الشافعية الكربى 92 / وفيات األعيان (  )
 .20 /1، النجوم الزاهرة 20 / ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة  10/ الشافعية البن كثري 

 .ر بالقرب من مسرقند ه  اآلن ضمن أوزبكستانبضم الباء، وهو من أعظم مدن ماوراء النه: خبارى(  )
 .2  ، أطلس تاريخ اإلسالم ص  1 / ، معجم البلدان 1  / اللباب يف هتذيب األنساب : انظر 
بفتح أوله وسكون اانيه، وه  مدينة عظيمة ووالية واسعة يف طرف خراسان، وه  احلند بنني   : غزنة(  )

 .خراسان واهلند
 . 0 / معجلم البلدان : ، انظر20 / نساب اللباب يف هتذيب األ: انظر 
بفتح أوله وسكون اانية، وه  مدينة عظيمة، وه  أحسن مدن خراسان وأمجعها للخنريات،  : نيسابور(  )

 .وه  يف إيران حاليًا
 .1  ، أطلس تاريخ اإلسالم ص   /1معجلم البلدان : ، انظر   / اللباب يف هتذيب األنساب : انظر 
 .ميافارق على هنر دجلة، والنسب إليها بفتح أوله وتشديد اانيه، وه  بلد معروف بديار بكر أ: ميافارقني( 1)
 .26  / ، معجم ما استعجم 1  /1، معجلم البلدان 02 / اللباب يف هتذيب األنساب : انظر 
 .حاليًا قزوين حبر وه  جنوب مدينة بطربستان يف السهل، اسم أكرب: وآخره الالم بضم امليم بعد املد :آمل( 6)
 .1  ، أطلس تاريخ اإلسالم ص 10/ ، معجم البلدان  / اللباب يف هتذيب األنساب: انظر 
 .بفتح أوله وتشديد اانيه، بينها وبني نيسابور مائة وستون فرسخًا، وه  جنوب حبر قزوين ضمن إيران: الري( 0)

= 
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وأملى جبامعها مث عاد إىل آمل، وأقام هبا مدة، وبنىن   ( )س هبا، مث قدم إىل أصبهانودرَّ
 .( )س فيها، ودرَّفيها مدرسة

                                                 
= 

 .0  ، أطلس تاريخ اإلسالم ص 6  / معجم البلدان : انظر 
منهم من يفتح اهلمزة وهم األكثر وكسرها آخرون منهم السمعاين، وه  مدينة عظيمة بنأرض  : هانأصب(  )

 .فارس، من أعالم املدن، وه  أشهر بلدة باجلبال، وه  اآلن من مدن إيران
 .1  ، أطلس تاريخ اإلسالم ص 06 /، معجم البلدان 01 / األنساب للسمعاين : انظر 
، طبقنات الشنافعية    9 /0، طبقات الشافعية الكربى  0 / آة اجلنان ، مر92 / وفيات األعيان (  )

 .20 / ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة  0 /  ، البداية والنهاية 161/ لإلسنوي 
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 المبحث الثالث
 شيوخــه

 : مسع منهم، وتفقه عليهم، منهم ( )أخذ الّروياين العلم عن شيوٍخ كثريين
 .تفقه عليه ونقل كثريًا عنه. ( )إمساعيل بن أمحد بن حممد الّروياين: والده - 
أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد الّروياين، القاض ، صاحب اجلرجانيات، : جده - 

.( )هن10 روى عن القفال املروزي وغريه تويف سنة 
، بنرع يف املنذهب، ودرس يف أينام    ناصر بن احلسني بن حممد بن عل  العمري - 

مشائخه، وتفقه به أهل نيسابور، وكان مدار الفتوى واملناظرة عليه، مات بنيسابور 
.( )هن   سنة 

خراسان يف وقته، تويف  أمحد بن عل  بن احلسني الكراع ، أبو غامن املروزي، مسند - 
.(1)هن   سنة 

عبد الغافر بن حممد بن عبد الغافر الفارس  مث النيسابوري، كان عداًل جليل القدر،  -1
                                                 

، التندوين يف أخبنار قنزوين      / ، اللباب يف هتذيب األنساب 06 / األنساب : انظر يف شيوخه(  )
، طبقنات  20 /  ، سري أعنالم الننبالء   92 / األعيان ، وفيات  0 ، معجم السفر ص  0 / 

، طبقات الشافعية البن قاضن  شنهبة   161/ ، طبقات الشافعية لإلسنوي  9 /0الشافعية الكربى 
 / 20. 

 ".تكرر ذكره يف الرافع  نقاًل عن ولده، ومل أقف له أيضًا على وفاة: "قال اإلسنوي(  )
 .161/ طبقات الشافعية لإلسنوي : انظر 
، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة  16/ ، طبقات الشافعية لإلسنوي 00/ طبقات الشافعية الكربى (  )

 /   . 
 .10 /1، طبقات الشافعية الكربى 00 / ، العرب يف خرب من غرب    /  سري أعالم النبالء (  )
 .   / الكربى  ، طبقات الشافعية00 / ، العرب يف خرب من غرب 96 /  سري أعالم النبالء ( 1)
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.( )هن، وله مخس وتسعون سنة2  حدث قريبًا من مخسني سنة، تويف سنة 
إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل الصابوين النيسابوري، أبو عثمان شيخ  -6

هن، شيخ خراسان يف زمانه، جلس للوعظ وهو ابن عشر  0 سالم، ولد سنة اإل
.( )هن9  سنني، تويف يف صفر سنة 

عبد الصمد بن حممد العاصم ، أبو الفضل البخاري، كان حمداًا ببلخ، حدَّث عنه  -0
.( )هجريًا  10الروياين ببخارى سنة 

الشيخ أبو القاسم نصر بن ي أبو حممد الطربي من تالميذ عبد اهلل بن جعفر اخلباز -2
.( )أمحد بن حممد اخلليل

.(1)ي الزاهدأبو حفص، عمر بن أمحد بن مسرور املاورد -9
.(6)حممد بن عبد الرمحن الطالس الطربي -0 
.(0)أبو طاهر بن محدان -  
إبراهيم بن حممد بن موسى بن هارون بن الفضل بن هارون املطهري السروري،  -  

ملذهب واخلالف واألصول والفنرائ،، ويل  أبو إسحاق، له تصانيف كثرية يف ا
.(2)هن12 القضاء والتدريس والفتوى، تويف سنة 



                                                 

 .2  / ، العرب يف خرب من غرب 10 /  سري أعالم النبالء (  )
، طبقات الشنافعية  9/26، الوايف بالوفيات،  0 / ، طبقات الشافعية الكربى  60 / بغية الطلب (  )

 .0  / ، طبقات املفسرين للداودي   / البن قاض  شهبة 
 .2  /  ء ، سري أعالم النبال22 /6 ذيل تاريخ بغداد  ( )
 .100/  سري أعالم النبالء  ( )
 .0  / املعني يف طبقات احملداني : انظر (1)
 . 10/ ، طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري  0 معجم السفر  (6)
 . 0 معجم السفر  (0)
 . 6 / ، طبقات الشافعية الكربى 0 1/  ، سري أعالم النبالء 6/20الوايف بالوفيات ( 2)
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.أبو عمرحممد بن عبد العزيز القنطري -  
حممد بن عبد العزيز بن حممد بن أمحد القنطري، أبو عمر، الفقيه املنروزي،  : هو
.( )ث ببخارىاحلديث وخرج إىل ما وراء النهر وحّد ىرو
.حممد اآلمديحممد بن بيان بن  -  

.( )هن11 ه اإلبانة، تويف سنة اصنف كتابًا مس

                                                 

 . 2/ املضيئة يف طبقات احلنفية  اجلواهر(  )
، طبقات الشافعية البن قاضن  شنهبة      / ، طبقات الشافعية الكربى   1/  سري أعالم النبالء (  )

 /   . 
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 المبحث الرابع
 تالمذتـــه

 :( )خلق كثري، منهم -رمحه اهلل-تتلمذ على اإلمام الّروياين 
هو أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحند بنن إبنراهيم    : أبو طاهر السلف  - 

هان، معجم شنيوخ بغنداد،   معجم شيوخ أصب: األصبهاين اجلروءاين، من مؤلفاته
 .( )هن  1وهو كبري، ومعجم لباق  البالد مساه معجم السفر، تويف سنة 

زاهر بن طاهر بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف بن حممد بن مرزبان  - 
هن، كان إمامنًا  6  الشحام ، أبو القاسم النيسابوري، ولد يف ذي القعدة سنة 

اد، مات بنيسابور يف عاشنر ربينع اآلخنر سننة     يف احلديث مكثرًا عايل اإلسن
.( )هن  1

إمساعيل بن حممد بن الفضل التميم ، أبو القاسم يلقب بقوام السنة إمام يف التفسري  - 
اإليضاح يف تفسري القرآن، شرح صحيح : واحلديث واللغة، له تصانيف عدة منها

سننة   ولد سنة تسع ومخسني وأربعمائة، وتنويف عاشنر ذي احلجنة   . البخاري
.( )هن1 1

                                                 

 :انظر يف تالمذته(  )
، وفيات األعيان  0 / ، التدوين يف أخبار قزوين   / ، اللباب يف هتذيب األنساب 06 / األنساب  

، طبقات الشافعية البن قاض   9 /0، طبقات الشافعية الكربى  2 /  النبالء ، سري أعالم 92 / 
 .20 / شهبة 

، طبقات الشنافعية    /6، طبقات الشافعية الكربى 92  / ، تذكرة احلفاظ 01 / وفيات األعيان (  )
 .6/ البن قاض  شهبة 

، البداينة    /6فعية الكنربى  ، طبقات الشا106/  ، سري أعالم النبالء 661 الكامل يف التاريخ ص(  )
 .1  /  والنهاية 

 . 0 / ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة 660 الكامل يف التاريخ ص (  )
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عبد الواحد بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف، سافر كنثريًا، ولند يف    - 
هن ببغداد، مسع من القاض  الّروياين بأصنبهان، تنويف سننة    00 شعبان سنة 

.( )هن0 1
القاض  أبو سعد سليمان بن حممد بن احلسني بن حممد القصاري البلدي املعروف  -1

.( )هن2 1بالكرخ ، تويف سنة 
عبد امللك بن أيب نصر اجليل ، يعرف بشيخ املشايخ، فقيه، صاحل، عامل بعلمنه،   -6

.( )هن1 1كثري العبادة، تويف سنة 
حفيده هبة اهلل بن سعد بن طاهر الطربي، كان عارفًا باملذهب حافظًا لكتناب اهلل   -0

ة يمالنظابدرس الدمعة، كان رئيس آمل طربستان،  كثري التالوة دائم الذكر، سريع
.( )هن0 1هن، وتويف سنة 00 هبا، ولد سنة 

رستم بن سعد بن سلمك اخلواري، أبو الوفاء، القاض  يف خوار النري، شنيخ    -2
.(1)هن 6 فاضل، هب  املنظر، ولد سنة 

 

                                                 

 .92 /6 ذيل تاريخ بغداد (  )
 .0/91، طبقات الشافعية الكربى    / ، التحبري يف املعجم الكبري 102/ األنساب (  )
 .0  /6 ذيل تاريخ بغداد (  )
 .160/ لشافعية لإلسنوي طبقات ا(  )
 . 0/2، طبقات الشافعية الكربى 00 / ، تكملة اإلكمال  2 / التحبري يف املعجم الكبري ( 1)
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 المبحث الخامس
 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

له مكاننة عنند   القضاء مما جعل  اإلمام الروياين يف الفقه وناظر وأفىت وويلبرع 
 .( ) وكناملل

كان من رؤوس األئمة واألفاضل لسانًا وبيانًا له اجلاه العنري،  : "( )قال السمعاين
والقبول التام يف تلك الديار محيد املساع  واآلاار والتصنلب يف املنذهب والصنيت    

 .( )"املشهور يف البالد واألفضال على املنتابني والقاصدين إليه
لو احترقت كتنب الشنافع    : كان حافظًا للمذهب، ويقول: "( )وقال ابن األاري

 .(1)"ليتها من قليبمأل
 .(6)"كان عظيم اجلاه ببلده كبري الصيت واملعروف: "وقال أيضًا

                                                 

 . 2 / ، العرب يف خرب من غرب 92 / وفيات األعيان (  )
يف األنساب، التحنبري  : هو احلافظ الكبري عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميم  السمعاين، من تصانيفه(  )

 .هن 16هن، وتويف سنة 106املعجم الكبري، ولد سنة 
، طبقات الشافعية البن قاض  شنهبة  6  / ، تذكرة احلفاظ 09 / وفيات األعيان : انظر ترمجته يف 

 /  . 
 .06 / األنساب (  )
اري، أبو هو احلافظ املؤرخ عز الدين عل  بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، ابن األ(  )

أسد الغابة، الكامل يف التاريخ، اللبناب  : هن، من تصانيفه0 6هن، وتويف سنة 111احلسن، ولد سنة 
 .يف هتذيب األنساب

، طبقات الشافعية البنن  99 /2، طبقات الشافعية الكربى 21 /6 سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 
 .20/ قاض  شهبة 

 .120 الكامل يف التاريخ ص ( 1)
 .  / اللباب يف هتذيب األنساب ( 6)
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اإلمام أحد أئمة الشافعية ووجوه أهل عصنره ورؤوس  : "( )وقال ياقوت احلموي
 .( )"الفقهاء يف أيامه بيانًا وإتقانًا

 .( )"من رؤوس األفاضل يف أيامه مذهبًا وأصواًل وخالفًا" :( )قال ابن خلكان
أحد رؤوس األكابر يف أيامه، شيخ الشافعية فروعنًا وأصنواًل   : "(1)وقال اليافع 

 .(6)"وخالفًا، صاحب التصانيف السنية
شيخ الشنافعية، وصناحب التصنانيف، وشنافع      : "يف العرب (0)وقال الذهيب

 .(2) " الوقت
                                                 

هن، وتويف سننة   0هو أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الروم  احلموي، من أئمة اجلغرافيني، ولد سنة (  )
 .معجم األدباء، معجم البلدان، املشترك وضعًا واملختلف ضعفًا: هن، من تصانيفه6 6

، تناريخ  19 /6 ، سري أعالم النبالء 9  /6ن ، لسان امليزا0  /6وفيات األعيان : انظر ترمجته يف 
 .66 /1 اإلسالم 

 . 0 / معجم البلدان (  )
هو مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن خلكان الربيك  األربل  الشنافع ، ولند بإربنل، سننة     (  )

 .وفيات األعيان، وأنباء الزمان: هن، من مصنفاته 62هن، وتويف سنة 602
 .66 / ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة  2 /0 عالم النبالء سري أ: انظر ترمجته 
 .92 / وفيات األعيان (  )
منرآة اجلننان، وروضنة    : هو عبد اهلل بن أسعد بن عل  اليافع ، نسبة إىل يافع بن محري، من مصنفاته( 1)

 .هن062هن، وتويف مبكة سنة 692الرياضني يف مناقب الصاحلني، ولد سنة 
، طبقات املفسنرين  91/ ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة   /0 لشافعية الكربى طبقات ا: انظر 

 . 2 / للداودي 
 . 0 / مرآة اجلنان ( 6)
تاريخ اإلسالم، دول اإلسالم، الكاشف، : هو حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، أبو عبد اهلل، من مصنفاته( 0)

 . ه2 0العرب يف خرب من غرب، تويف سنة  تذكرة احلفاظ، سري أعالم النبالء، طبقات القراء،
، الوفينات  11/   ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة 00 /9طبقات الشافعية الكربى : انظر ترمجته 

 /11. 
 . 2 / العرب يف خرب من غرب ( 2)
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احب البحر وغريه من األصول النفيسة، كانت له الوجاهنة  ص: ( )سنويقال اإل
 .( )"والرئاسة والقبول التام عند امللوك فمن دوهنا

وله اجلاه العري، يف تلك الديار والعلم العزير والدين املنتني،  : "( )وقال السبك 
 .( )"واملصنفات السائرة يف اآلفاق

لوجوه يف املذهب كانت لنه  أحد أئمة اإلسالم ومن أصحاب ا: "(1)قال ابن كثري
 .(6)"الوجاهة والرئاسة والقبول التام يف تلك البالد

 

                                                 

انيف هو مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن بن عل  بن عمر بن عل  بن إبراهيم اإلمام العالمة ذو التصن (  )
: ، منن مصننفاهت   ه 00، وتويف سنة  ه 00أبو حممد القرش  اإلسنوي املصري، ولد يف رجب سنة املشهورة 
 .الشافعية، شرح املنهاج يف األصول، واملهمات يف الفقه واهلداية يف أوهام الكفاية وغريها طبقات

 .0  /2 ، الوايف بالوفيات 00 / طبقات الشافعية للقاض  ابن شهبة : انظر 
 .161/ طبقات الشافعية لإلسنوي (  )
: هن، من تصانيفه0 0هو تاج الدين عبد الوهاب بن عل  بن عبد الكايف السبك ، ولد يف القاهرة سنة (  )

طبقات الشافعية الكربى، والطبقات الوسطى، مجع اجلوامع، يف أصول الفقه، شرح املنهاج يف الفقه، تويف 
 .هن 00سنة 

 .02 /  ، النجوم الزاهرة    / الكامنة الدرر : انظر ترمجته 
 . 9 /0طبقات الشافعية الكربى (  )
هن، من  00هو أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القيس  البصروي، ولد سنة سبعمائة، ومات سنة ( 1)

 .البداية والنهاية، وطبقات الشافعية، ومجع التفسري، وشرع يف شرح البخاري: مصنفاته
 . 1 / ، البدر الطالع 1  / الكامنة الدرر : انظر 
 . 10/ طبقات الفقهاء الشافعيني ( 6)
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 المبحث السادس
 مؤلفــاتـــه

اشتغل اإلمام الّروياين بالعلم وجد يف طلبه، وتدريسه، وكان له حظ وافنر منن   
التأليف خاصة يف جمال الفقه واملذهب واخلالف وكان لكتبه أار واضح الهتمام احملققني 

 :ن املذهب من االعتماد عليها والنقل منها، ولعل من أبرزهام
 .حبر املذهب - 

 .( )مطبوع –وهو كتاب يف فروع الفقه الشافع  
وهذا الكتاب أصبح ع َلمًا على اإلمام الّروياين حىت أنه يعرف بصاحب البحر كما 

 .ذكر ذلك بع، من ترجم له
ه البحر، رأيت مجاعة من خراسنان  صنف يف الفقه كتابًا كبريًا مسا: "قال احلموي

 .( )"يفضلونه على كل ما صنف يف مذهب الشافع 
وهنو إن كنان منن أوسنع كتنب      " البحر"من تصانيفه : "وقال السبك  عنه

املاوردي مع فروع تلقاها الّرويناين عنن أبينه    " حاوي"املذهب، إال أنه عبارة عن 
ن احلناوي أحسنن   فهو أكثر من احلناوي فروعنًا، وإن كنا   خر أوجده ومسائل 

 .( )"ترتيبًا وأوضح هتذيبًا
                                                 

وجدته مطبوعًا بطبعة دار إحياء التراث العريب ببريوت، يف أربعة عشر جزءًا بتحقيق وتعليق أمحد ِعنزُّو  (  )
 .عناية الدمشق 

الوقف وما بعنده إىل   عدم وجود كتاب: ويف هذه الطبعة سقط كبري قد يصل إىل جزء أو أكثر، وبيانه 
 .هناية كتاب اخللع

 .ومع ذلك فالكتاب مل ء باألخطاء املطبعية 
 . 0 / معجم البلدان (  )
 .91 /0طبقات الشافعية الكربى (  )
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 .( )"الّروياين صاحب البحر: "وقال ابن كثري
وصنف كتبًا يف املذهب، من ذلك البحر يف الفروع، وهنو حافنل   : "وقال أيضًا

 .( )"حدث عن البحر وال حرج: "كامل شامل للغرائب وغريها، ويف املثل
 .( )مناصيص الشافع  - 

 .( )لشافع بنصوص ا: ومس  أيضًا
 .(1)التحبري - 
 .(6)حقيقة القولني على مذهب اإلمام الشافع  - 
 .(0)الكايف يف فروع الشريعة -1
  .(2)املبتدي -6
 .(9)عوايل احلديث -0
 .(0 )الفروق -2

                                                 

 .00 /  البداية والنهاية (  )
 . 0 /  البداية والنهاية (  )
، طبقنات الشنافعية الكنربى     2 /  ، سري أعالم النبالء 92 / وفيات األعيان : انظر نسبته له يف(  )

 . 9 /1، النجوم الزاهرة  0 /  ، البداية والنهاية  9 /0
 .1 1/6، هدية العارفني 910 / كشف الظنون (  )
 .  1/6، هدية العارفني 11 / كشف الظنون ( 1)
 .  1/6، هدية العارفني  60/ ، كشف الظنون  9 /0طبقات الشافعية الكربى ( 6)
 .  1/6، هدية العارفني 02  / كشف الظنون  ،6/9، شذرات الذهب  9 /1اهرة النجوم الز( 0)
، كشنف الظننون   20 / ، طبقات الشافعية البن قاض  شنهبة  16  / طبقات الشافعية الكربى  (2)

 /  16. 
 .   /6، معجم املؤلفني 0  / ، إيضاح املكنون   1/6، هدية العارفني 02  / كشف الظنون ( 9)
 .   /6، معجم املؤلفني 60/ ، أمساء الكتب 91 /0لشافعية الكربى طبقات ا( 0 )
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 .( )والروضة ( )وقد نقل عنه يف العزيز، ( )التجربة -9
 .( )مجع اجلوامع -0 
 .(1)بتدأاملبتدأ يف مكرر مر يف خرب امل -  
 .، سيأيت الكالم عنه بإذن اهلل تعاىلاملوقنحلية املؤمن واختيار  -  
 

                                                 

 .60/ ، أمساء الكتب 91 /0، طبقات الشافعية الكربى  0 / معجم البلدان (  )
 .06 /0العزيز للرافع  (  )
 .00 /2روضة الطالبني (  )
 . 0 / التدوين يف أخبار قزوين (  )
 .109 / كشف الظنون ( 1)
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 المبحث السابع
 عقيدتـــه

أحدًا منن   -على حسب حبث  وجهدي-بعد االطالع على كتب التراجم مل أجد 
العلماء نص على عقيدته، أو قدح فيها حىت أنه يلقب بفخر اإلسالم، كما نص علنى  

 .( )ذلك الذهيب
 .( )"فخر اإلسالم، أحد أئمة اإلسالم: "ال ابن كثريق

 .فهذه شهادة عظيمة من إمام كبري
حن ،  : "...؛ حيث قال( )ولكنه أشار يف مقدمته إىل ما يوافق مذهب األشاعرة

ح  حبياة قدمية بال تنفس ورطوبة، : قدمي، باٍق، بصري، مسيع، عامل، مريد، قادر، متكلم
 .( )..."قدمي ال أول له وال آخر

 :ذكر تقعيدًا صحيحًا عاّمًا شاماًل يدل  على اإلقرار اجململ بدون تفصيٍل فقنال مث 
اهلل تعاىل وحده موصوف بصفات الكمال األزلية، وذاتنه ال تشنبه   : وجيب أن يقال"

سائر الذوات، وصفاته ال تشبه سائر الصفات، ليس كمثله شن ء، وهنو السنميع    
 .(1)"البصري
 

                                                 

 .20 /  نبالء سري أعالم ال(  )
 . 10/ طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري (  )
احليناة، والعلنم،   : هم أصحاب أيب احلسن األشعري، وهذه الفرقة تثبت سبعًا من الصفات: األشاعرة(  )

 .والقدرة، واإلرادة، والسمع والبصر، والكالم
 .06/ امللل والنحل للشهرستاين : انظر 
 [.أ/ ل  /ت]حلية املؤمن (  )
 [.أ/ ل  /ت]حلية املؤمن ( 1)
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 المبحث الثامن
 تــهوفـا

 ( )هن، قتله الباطنية 10تويف اإلمام الّروياين يف يوم عاشوراء من شهر احملرم سنة 
 .( )بعد فراغه من اإلمالء بسبب التعصب يف الدين

 .( )وقيل مات يوم اجلمعة احلادي عشر من شهر احملرم من السنة املذكورة
 .( )هن 10وقيل سنة 

 

                                                 

أشهر ألقاب اإلمساعيلية، وامتازت هذه الفرقة عن غريها بإابات اإلمامة إلمساعيل بنن جعفنر،   : الباطنية(  )
وزعموا أن إمساعيل ال ميوت حىت ميلك األرض يقوم بأمر الناس، وقيل يف هذه الفرقة أهنم نفاة الصنفات  

 .تحقيقًة معطلة الذات عن مجيع الصفا
 .فبالعراق يسمون الباطنية: قال الشهرستاين 
 .10 ، 11 / امللل والنحل : انظر 
، البداية والنهاينة  99 / ، وفيات األعيان   / ، اللباب يف هتذيب األنساب 2 0/ تكملة اإلكمال (  )

  / 0 . 
، 20 / بة ، طبقات الشافعية البن قاضن  شنه   2 /  ، سري أعالم النبالء 99 / وفيات األعيان (  )

 .6/9، شذرات الذهب  9 /1النجوم الزاهرة 
 . 2 /  سري أعالم النبالء (  )



 
 
 

 الثانيالفصل 
 المؤلَّف الكتاب

 
 :مثانية مباحثوفيه 

 .عنوان الكتاب حتقيق: املبحث األول
 .نسبة الكتاب إىل مؤلفهحتقيق : املبحث الثاين

 .منهج املؤلف يف كتابه: املبحث الثالث
 .أمهية الكتاب: املبحث الرابع

 .موارد الكتاب: املبحث اخلامس
 .مصطلحات املؤلف: املبحث السادس
 .يهمزايا الكتاب واملآخذ عل: املبحث السابع
 .وصف النسخ اخلطية املعتمدة، ومناذج منها: املبحث الثامن
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 األول المبحث
 عنوان الكتاب تحقيق

ْلي نة  ومّسيته كتناب حِ : "لقد نص الّروياين على اسم الكتاب يف مقدمته حيث قال
، ومل يذكره غريه كاماًل هبذا االسم بل اكتفوا بتسمية الكتاب ( )"امُلْؤِمْن واختيار املوقن

 .( )"احللية"، واختصر بع، املترمجني له اسم الكتاب باسم ( )"حلية املؤمن"نب
 

                                                 

 [.أ/ /ل /ت]حلية املؤمن (  )
، 01 / ، األعنالم   0 / ، مرآة اجلننان  92 / ، وفيات األعيان  0 / التدوين يف أخبار قزوين (  )

 .   / معجم املؤلفني لكحالة 
 .6/9، شذرات الذهب 20 / طبقات الشافعية البن قاض  شهبة  ،91 /0طبقات الشافعية الكربى (  )
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 الثاني المبحث
 إلى مؤلفه الكتاب تحقيق نسبة

منسوب إىل اإلمام الّروياين وال نزاع يف ذلك، وقد دل على  "حلية املؤمن"كتاب 
 :صحة هذه النسبة ما يل 

كتاب حلية املؤمن واختيار املؤقن يف "(: ت)ما كتب على غالف النسخة التركية : أواًل
أيب : القاض  اإلمام فخر اإلسالم: ؛ تصنيفالفقه على مذهب اإلمام الشافع  

 ".احملاسن الّروياين رمحة اهلل عليه
 .( )ما ذكره املترمجون من نسبة الكتاب إليه عند حديثهم عن مؤلفاته: اانيًا
نقوهلم، ملنا هنو منصنوص علينه يف      نقل العلماء عن هذا الكتاب، وموافقة: االثًا

 .( )"ةناحللي"
 .( )اتفاق كثري من النقول يف احللية مع كتابه اآلخر حبر املذهب: رابعًا
 

                                                 

، البداية والنهاية  9 /0، طبقات الشافعية الكربى  2 /  ، سري أعالم النبالء  29/ وفيات األعيان (  )
  / 0 . 

 (.9/22)، (91 /2)، (11 ، 1  /6)، روضة الطالبني (9/99)، (02 /2)، (0 /0)العزيز (  )
 .20 ، 06 ، 00 ، 16 ،  1 ، 6  ، 1  ،    ، 9  ، 0  ص : انظر(  )
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 الثالث المبحث
 منهج المؤلف في كتابه

 :يتلخص منهج املؤلف يف عرضه للمسائل يف النقاط التالية
 .ئلقسم الكتاب إىل كتب حتتوي على أبواب وفصول ومسا: أّواًل
مث يشرع يف ذكر  أو حديث أو هبما معًا يصدر الكتب واألبواب يف الغالب بآية،: اانيًا

 .( )املسائل املتعلقة بالكتاب أو الباب
اعتىن بنقل املذهب وإبرازه، فإن كان له رأي خيالف املذهب ذكره، ونص علنى  : االثًا

 .( )اختياره
 .( )ن املسائليرجح بني القولني أو الوجهني يف كثري م: رابعًا

يقطع يف بع، األحيان بقول أو وجه، ويف املسألة قول أو وجه آخنر، وقند   : خامسًا
 .( )املذهب هويكون 

 .(1)يشري إىل خالف أيب حنيفة يف غالب املسائل: سادسًا
 .(6)يذكر مذهب مالك وأمحد وغريمها من فقهاء السلف يف بع، املسائل: سابعًا
ن املسائل بل يذكر األقوال واألوجنه دون اسنتدالل أو   ال يستدل على كثري م: اامنًا

 .(0)تعليل، وقد يعلل أو يستدل على بعضها

                                                 

 .   ، 09 ،  2 ، 10 ، 90 ،  1 ، 0  ،    ،  0، 11ص : انظر(  )
 .   ،    ،  0 ، 6  ، 11 ،  6، 16ص : انظر(  )
 .00 ، 92 ، 90 ، 90 ، 00 ، 20،  0، 60، 19ص : انظر(  )
 .1  ، 0  ، 22 ، 00 ،    ، 10ص : انظر(  )
 .   ، 6  ، 2  ، 1  ، 10، 16ص : انظر( 1)
 .9  ، 2  ،  0 ، 22 ، 20 ، 26 ، 6  ،  6،  6، 60ص : انظر( 6)
 . 2، 20، 09، 02، 60ص : انظر( 0)
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 .( )خيتار مذهب العلماء غري الشافع قد : تاسعًا
 .اعتمد يف ترتيب مسائله على ترتيب خمتصر املزين: عاشرًا

 .( )قد يشرح بعضًا من الكلمات اللغوية الغريبة: احلادي عشر
 .( )قد يذكر األحاديث أو اآلاار باملعىن، وقد يستشهد بأحاديث ضعيفة :الثاين عشر
يذكر األحاديث يف الغالب بدون أن يذكر الراوي أو من أخرجنه منن   : الثالث عشر

 .( )أصحاب الصحاح والسنن

                                                 

 .9  ، 1  ،    ، 99 ،  2 ،  6ص : انظر(  )
 .66 ،  0 ،  0ص  : انظر(  )
 .0  ،  2 ،    ، 69 ، 0  ص : انظر(  )
 .0  ،  2 ،    ، 69 ، 0  ص : انظر(  )
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 الرابع المبحث
 أهمية الكتـاب

ة يف يعترب هذا الكتاب من أهم الكتاب يف املذهب الشافع ، وتربز هنذه األمهين  
 :النقاط التالية

 .االعتناء بنقل املذهب: أواًل

 .الترجيح بني األقوال واألوجه يف املذهب: اانيًا

 .فيه نقل ملذاهب الصحابة وفقهاء السلف يف بع، املسائل: االثًا

 .يذكر أقوال أئمة املذاهب األخرى وخاصة املذهب احلنف : رابعًا

واحللينة جملند   : "ابن قاض  شهبةياين، يقول فيه اختيارات كثرية لإلمام الّرو: خامسًا
 .( )"متوسط فيه اختيارات كثرية، وكثري منها ما يوافق مذهب مالك

 

                                                 

 .20 / طبقات ابن قاض  شهبة (  )
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 الخامس المبحث
 موارد الكتــــاب

اعتمد الّروياين يف تأليفه لكتاب احللية على القرآن والسنة مث بعد ذلك على أقنوال  
وكتنب تالمينذه،   " اإلمنالء "، و"األم"من خالل كتبه  -رمحه اهلل تعاىل–الشافع  

 .كمختصر املزين، وخمتصر البويط 
اعتماد الّروياين كثريًا على خمتصر املزين وشروحه فتجده يذكر كثريًا : ومن املالحظ

 .( )من املسائل بنص املختصر
 .( )وأيضًا اعتماده واستفادته من كتاب احلاوي الكبري فتجده ينقل كثريًا منه

 .( )( )و كتاب التعليقة الكربى يف الفروع أليب الطيب الطربيوهناك كتاب آخر، وه
، واحلاوي (1)وقد نص يف كتابه على بع، الكتب، ككتاب خمتصر املختصر للمزين

 .(6)الكبري

                                                 

 . 6 ،  6 ، 0  ، 20،  2، 02، 06،  6ص : انظر(  )
 . 6 ،  6 ، 0  ، 20، 69،  6،  6، 60ص : انظر(  )
الطيب الطربي أحد  أبو طاهر بن عبد اهلل بن طاهر بن عمر الطربي اإلمام اجلليل القاض : القاض  الطربي هو(  )

أبو أمحد الغطريف  وأبو احلسن : من شيوخه. ولد بآمل طربستان مثان وأربعني واالمثائةمحلة املذهب ورفعاته، 
اخلطيب البغدادي، وأبو إسنحاق الشنريازي   : ومن تالمذته. الدارقطين وغريهم املاسرجس  وأبو احلسن

 شرح املزين يف كتاب التعليقة الكربى وصنف يف اخلالف واملذهب واألصول واجلندل وكتبناً  . وغريهم
 .كثرية، تويف سنة مخسني وأربعمائة

، طبقات الشنافعية الكنربى للسنبك       1/ ، وفيات األعيان 12 /9تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف 
 . 2 / ، شذرات الذهب 10-  /1

 . 2، 20، 01، 60، 19ص : انظر(  )
 .   ص : انظر( 1)
 .2  ص : انظر( 6)
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 السادس المبحث
 المؤلف في كتابه الشافعية التي سار عليها مصطلحات

لة قواًل أو قولني أو االاة نقل األصحاب عن الشافع  يف املسأ: القوالن أو األقوال - 
 .( )أقوال

فع  يف العراق، أو قبل انتقاله إىل مصر تصننيفًا أو  يطلق على ما قاله الشا: القدمي - 
 .( )إفتاء سواء أكان قد رجع عنه، وهو كثري أو مل يرجع عنه

 .( )صنيفًا أو إفتاًءتيطلق على ما قاله اإلمام الشافع  يف مصر : اجلديد - 
ه  اختالف األصحاب يف حكاية املذهب، فيقول أحندهم يف املسنألة   : الطرق - 

قوالن أو وجهان ويقول اآلخر ال جيوز إال قول واحد أو وجه واحد، أو يقنول  
 .( )فيها خالف مطلق: أحدهم يف املسألة تفصيل، ويقول اآلخر

ه  ألصحاب الشافع  اجملتهدين الذين يسنتخرجوهنا علنى   : الوجهان أو الوجوه -1
 .(1)ولهأص

 .(6)هو الرأي الراجح عند وجود اختالف األصحاب يف حكاية املذهب: املذهب -6
هو الرأي الراجح من القولني أو األقوال لإلمام الشافع ، وذلك إذا كنان  : األظهر -0

 .(0)اخلالف قويًا من حيث الدليل
كنان   هو الرأي الراجح من القولني أو األقوال لإلمنام الشنافع ؛ إذ  : املشهور -2

                                                 

 .19/ اجملموع (  )
 .6 0 ، املذهب الشافع  ص 61عن الشافعية ص  ، املذهب 1/ اجملموع (  )
 .6 0 ، املذهب الشافع  ص  1/ اجملموع (  )
 .   ، املذهب عند الشافعية ص02/ اجملموع (  )
 .02 ، املذهب عند الشافعية ص  0/ اجملموع ( 1)
 . 0 ، املذهب عن الشافع  ص  0/ اجملموع ( 6)
 .  0 ، املذهب الشافع  ص  0/ اجملموع ( 0)
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 .( )االختالف بني القولني ضعيفًا
ألصحاب اإلمام الشافع  وذلك  ههو الرأي الراجح من الوجهني أو الوجو: األصح -9

 .( )إذا قوي اخلالف بني األصحاب
هو الرأي الراجح من الوجهني، أو الوجوه ألصحاب اإلمام الشافع ،  :الصحيح -0 

 .( )الرأي اآلخر يف غاية الضعف كان وذلك إذا
 .( )هو احلكم األقوى شبهًا بالعلة: القياس أو األقيس -  
هم أصحاب اآلراء يف املذهب الشافع ، وخيرجوهنا علنى أصنوله   : األصحاب -  

 .(1)ويستنبطوهنا من قواعده
 .(6)هو القول املنصوص عليه يف كتب اإلمام الشافع : النص -  

                                                 

 .0 0 ، املذهب الشافع  ص  2، املعتمد ص  0 / اجملموع (  )
 .0 0 ، املذهب الشافع  ص  2املعتمد ص (  )
 .0 0 ، املذهب الشافع  ص  2املعتمد ص (  )
 .  0 املذهب الشافع  ص (  )
 .9 / اجملموع ( 1)
 . 0 ، املذهب عند الشافعية ص  0/ اجملموع ( 6)
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 السابع المبحث
 .مزايا الكتاب والمآخذ عليه

 

 :وفيه مطلبان

 .مزايا الكتاب: املطلب األول

 .املآخذ على الكتاب: املطلب الثاين
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 المطلب األول
 مزايا الكتاب

 
 :مزايا كثرية، منها( حلية املؤمن واختيار املوقن)هلذا الكتاب 

 .( )املؤلف بنقل املذهب اعتناء: أواًل
 .( )رجح بني األقوال أو األوجه: اانيًا
 .( )ذا الكتاب جامعًا الختيارات اإلمام الّروياينيعترب ه: االثًا
 .( )خرى غري املذهب الشافع  يف كثري من املسائلاأل فيه نقل للمذاهب: رابعًا

 .(1)فيه أقوال كثرية لفقهاء السلف: خامسًا
 .(6)أو هبما معًا يصدر األبواب يف الغالب بآية أو حديث: سادسًا
 .(0)فوه فتجده يترضى عنهم ويترحم عليهمتأدبه مع العلماء، وإن خال: سابعًا
 .اعتمد على كتابه الكثري من املؤلفني: اامنًا
 

                                                 

 .   ، 09 ،  2 ، 10 ، 90 ،  1 ، 0  ،    ،  0، 11ص : انظر(  )
 .00 ، 92 ، 90 ، 90 ، 00 ، 20،  0، 60، 19ص : انظر(  )
 .9  ،    ، 00 ،  6ص : انظر(  )
 .9  ، 2  ،    ، 6  ،  6،  6، 60ص : انظر(  )
 .2  ،    ، 2  ،  6ص : انظر( 1)
 .09 ، 20 ، 10 ، 90 ،  1 ،    ،  0، 11ص : انظر( 6)
 .09 ، 06 ، 92 ص : انظر( 0)
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 المطلب الثاني
 المآخذ على الكتاب

 :من أهم املآخذ حبسب البحث اآليت
يقطع الّروياين أحيانًا بقول، ويكون يف املسألة قول أو أكثر، وال يشري إلينه، أو  : أواًل

 .( )املسألة طريق آخر وال يشري إليهيقطع بأحد الطريقني، ويف 
ناسبًا هذا القول إىل مذهبهم . يف املذاهب األخرىيذكر أحيانًا قواًل غري مشهور : اانيًا

 .( )واملذهب خالفه
 .( )يذكر نقواًل عن علماء دون اإلشارة إىل كتبهم: االثًا
 .( )ةيستشهد أحيانًا بأحاديث ضعيفة، مع أن يف الباب أحاديث صحيح: رابعًا

 .خمتصر املزين ترتيب يفتقر الكتاب إىل التنظيم والترتيب؛ العتماده على: خامسًا
 

                                                 

 .1  ، 0  ، 22 ، 00 ،    ، 10ص  : انظر(  )
 .   ،    ص  : انظر(  )
 .9  ،    ، 00 ، 99 ،  2 ، 16 ،    ، 11 ص  : انظر(  )
 .0  ،  2 ،    ، 69 ، 0  ص  : انظر(  )
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 المبحث الثامن
 وصف النسخ الخطية المعتمدة

 
 :اعتمدت يف حتقيق الكتاب على نسختني خطيتني

 :النسخة األوىل
، وه  من حمفوظات مكتبة أمحند الثالنث   (ت)النسخة التركية، ورمزت هلا بن

 [(.A  06 –( 20  ]) 619/ )بقو سراي باستانبول بتركيا، برقم مبتحف طو

 :عدد ألواحها
لوحًا، ويف اللوح صفحتان، ويف الصفحة الواحندة  ( 12 )وتقع هذه النسخة يف 

 .كلمات تقريبًا( 0 )سطرًا، ومتوسط كلمات السطر الواحد ( 9 )
 .اية كتاب النفقاتلوحًا من بداية كتاب الوقف إىل هن( 60)ويقع اجلزء احملقق يف 

 :ومن أهم مميزات هذه النسخة
 .جودة خطها - 
 .وجود فهرس ملوضوعاهتا، وأبواهبا يف أوهلا - 

 .االهتمام يف كثري من املواضع بالترض  والترحم - 
ومع هذا فقد حصل فيها سقط قليل وأخطاء يف بع، املواضع، مث تداركنه منن   

 .النسخة األخرى
 .قلياًلوليس فيها اعتناء بذكر الفصول إال 

 :ناسخها
 .أمحد بن العالء بن شاه الشجاع املوقاين املولد اهلامش  األصل: هو
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 :تارخيها
 .( )كتبت يف القرن السابع اهلجري

 :النسخة الثانية
، وه  من حمفوظنات املكتبنة الظاهرينة    (ظ)النسخة الظاهرية، ورمزت هلا بن

 (.06  )بدمشق، برقم 
ث العلمية، وإحياء التنراث اإلسنالم    وقد حصلت عليها من طريق معهد البحو

 (.19 )حتت رقم ( ميكروفيلم)جبامعة أم القرى، وه  مصورة يف 

 :عدد ألواحها
(   -9 )لوحًا، ويف الورقة صفحتان، ويف الصنفحة الواحندة   ( 90 )تقع يف 

 .كلمات تقريبًا( 0 )سطرًا، ومتوسط كلمات السطر الواحد 
 .لوحًا( 6 )ويقع اجلزء احملقق يف 

 :من أهم مميزاهتا
 .جودة النسخ - 
 .االهتمام بذكر األبواب والفصول - 

ومنها سقط يف مواضع، منها الصفحة األوىل مفقودة، وأيضًا مبقدار لوحني من بعد 
 .يف باب صالة التطوع، وأيضًا فيها سقط يف كتاب الفرائ،( إياك نعبد ولك)قوله 

 .قسم الف ء والصدقات: وسقط آخر يف كتاب
 .النفقات:  كتابوسقط آخر يف

 .وقد خلت من ألفاظ الترض  والترحم
                                                 

 .9 9/ الفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالم  املخطوط، الفقه وأصوله، (  )
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 :ناسخها
 .داود بن جان: هو

 :تارخيها
 .هن1 6سنة 
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 المعتمدة ةيخطالنسخ النماذج من 
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فهرس ملوضوعات الكتاب يف بداية النسخة 
 (ت)ركية الت
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 الورقة األوىل من
 (ت)النسخة التركية  
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 الصفحة األخرية من
 (ت)النسخة التركية  
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 الورقة األوىل من
 (ظ)النسخة الظاهرية  
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 من 880الورقة 
 (ظ)النسخة الظاهرية  

 



 53 الكتـاب المؤلَّف: الفصل الثاني

 
 
 

 الصفحة األخرية من 
 (ظ)النسخة الظاهرية  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم الثاني
 قسم التحقيق
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 بسم اهلل الرَّمح ِن الرَِّحْيِم

 ( )الوقفكَتاُب 
بنن  ] أن عمنر  -رضن  اهلل عننهما  -ابن عمر  ( )روي أن ( )[صل فيه مااأل]

ر واهلل ما أصبت ب ْيخ أرضًا ب  ُتْبص يا رسول اهلل إين َأ): قالرض  اهلل عنهما  ( )[اخلطاب
 ،(6)األرض (1)سبِّح  :هبا إىل اهلل تعاىل، فقال رسول اهلل  ب رََّقت ريد أن َأوُأ ؛طُّمثلها َق
 .(2)(ُثور وال ُت ،ُبوه وال ُت ،اُعب ُت ال مرة، فجعلها عمر صدقًةالث (0)لبِّوس 

                                                 

: تقنول . احلبس يقال وقفت كذا، أي حبسته، وال يقال أوقفته إال يف لغة متيمية رديئة: ةالوقف يف اللغ(  )
 .منعته عنه، واجلمع أوقاف: ح ب ْستها يف سبيل اهلل، ووقفت الرجل عن الش ء، أي: وقفت الدار وقفًا أي

على مصرف  حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته: والوقف يف الشرع هو 
 .9 1، املصباح املنري ص19 /9لسان العرب : انظر. مباح موجود

، اإلقناع يف حنل ألفناظ أيب   19 / أسىن املطالب شرح روض الطالب أليب زكريا األنصاري : انظر 
 .21 / ، مغين احملتاج للشربيين 60 / شجاع للشربيين 

 .روى ابن عمر( ظ)يف (  )   (.ظ)أسقطت من (  )
(  ) 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .06 ، املصباح املنري ص 0 الزاهر ص . ح ّبْسته بالتضعيف مبالغة، وح ب ْسُته مبعىن وقفته، فاحلبس املنع( 1)

 .األصل(: ظ)يف ( 6)
السني والباء والنالم أصنل   : جعلتها يف سبل اخلري وأنواع الرب، قال ابن فارس: س بَّلت الثمرة أي: تقول( 0)

 . ء من علو إىل أسفل وعلى امتداد الش ءواحد يدل على إرسال ش
 .9  ، املصباح املنري ص 2 مقاييس اللغة ص : انظر 
 .26 / ، كتاب اهلبة، باب الشروط يف الوقف (0 0 )أخرجه البخاري برقم ( 2)
 .00/ ، كتاب الوصية، باب الوقف (  6 )ومسلم برقم  
 .الرجل يوقف الوقف ، كتاب الوصايا، باب ما جاء يف(202 )وأبو داود برقم  
 .   /6، كتاب األحباس، باب األحباس (196 )والنسائ  برقم  
 .، كتاب الصدقات، باب من وقف(96  )وابن ماجه برقم  

= 

 مشروعيته
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 اُجت ن ْحوال ي  ،كالعتق ؛ال إىل مالك ( )[ك ْلامِل] يزيل الزٌم واعلم أن الوقف صحيٌح
 .( )خالفًا أليب حنيفة ؛( )م احلاكمْكفيه إىل ُح

 .(1)ل هلم الصدقةِحوإن مل ُي ؛( )وجيوز على بين هاشم
ابنة،  ، وجيوز يف املنقول من العبد والدَّ(2)(0)زرََّفامُلكما جيوز يف  (6)اعش مُلوجيوز يف ا

 .(0 )هِنْيع به مع بقاء ع َفت ْنما ُي (9)[كل]و

                                                 
= 

 .0  / ، مسند عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب (09 1)وأمحد برقم  
 (.ت)أسقطت من (  )
 .خر أنه ال يزول ملكه عن العنيهذا هو املذهب، وخرج فيه أبو العباس ابن سريج قواًل آ(  )
، البينان     ، الوجيز للغزايل ص    / ، املهذب للشريازي 1 0/1احلاوي الكبري للماوردي : انظر 

 . 2 /6، العزيز للرافع   2/6للعمراين 
أنه غري جائز على قول أيب  -رمحهم اهلل تعاىل-وظن بع، أصحابنا : "-رمحه اهلل تعاىل-قال السرخس  (  )

أما أبو حنيفة فانه ال جييز ذلك ومراده أن ال جيعله الزمًا، فأما : ة، وإليه يشري يف ظاهر الرواية فنقولحنيف
أصل اجلواز فثابت عنده؛ ألنه جيعل الواقف حابسًا للعني على ملكه صارفًا للمنفعة إىل اجلهة اليت مساهنا  

 ...".فيكون مبننزلة العارية، والعارية جائزة غري الزمة
خمتصنر القندوري   : انظر. ال يزول ملك الواقف إال أن حيكم به احلاكم أو يعلقه مبوته: أيب حنيفة فعند 

 .9  / ، اهلداية للمرغيناين 2  /6، بدائع الصنائع للكاساين 0 /  ، املبسوط للسرخس  0  ص
 .  20 / نساب ، اللباب يف هتذيب األ 6 /1األنساب : انظر. هم أبناء هاشم بن عبد مناف جد النيب (  )
 . 0 /9، احلاوي الكبري 20 ، خمتصر املزين ص 6  / األم ( 1)
إذا تفرق وامتزج فيه وسهم شائع كأنه : شاع اللنب يف املاء: أي ليس مبقسوم وال معزول، تقول: املشاع( 6)

 .00 ، املصباح املنري ص 9 / لسان العرب : انظر. ممتزج لعدم متيزه
 .اهلبة( ت)يف ( 0)
،  9 /1لسان العرب : انظر. فرزت الش ء وأفرزته إذا قسمته وَفزَّْزته عن غريه فرزًا إذا حنيته عنه: فرزامل( 2)

 .20 املصباح املنري ص
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .20 / ، مغين احملتاج   /0، روضة الطالبني للنووي 2/10، البيان 0  ، الوجيز   / املهذب ( 0 )

 لزومـه

 الوقف على بين هاشم

 ما جيوز الوقف فيه
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، ولكن ال ميلك ( )وال حيتاج إىل القبول للزومه، ( )وال حيتاج إىل التسليم والقب،
 إىل القبنول  (1)تاجحيال   ( )تهلغ ك لُّم وإذا اختار املوقوف عليه ت  ؛باختياره إال ( )هت لََّغ

فإن ذكر الواقف أنه إذا رد إىل منن   دَّولو ر  .(6)على الرضا فيدل ذلك  ؛ويكف  األخذ
إىل من معنه يف الوقنف يف أظهنر     (0)رديوإن مل يكن ذكر ذلك  ،ل عليهم ْعيرجع ُي
فإن رجع قبل  ؛مث رجع دَّولو ر ، (2)إىل الفقراء واملساكني دَّر اآلخر ُيوالوجه  ،الوجهني

 .(0 )لغريه بطل حقه (9)[به]احلاكم  م َكوإن ح  ،م احلاكم برده إىل غريه كان لهْكُح
وال يكف  جمنرد   .وال حيتاج إىل فعل ؛د القولرَّج ُمولو جعل داره مسجدًا يلزم ِب

ًا أليب ؛ خالفن (  )ن للناس بالصالة فيهَذْأوي  ،ويفتح الباب ،ويقيم ،َنذِّؤ بأن ُي (  )الفعل
 .(  )-رمحه اهلل-حنيفة 

                                                 

 . 2 /6العزيز للرافع  (  )
 .لزومه( ظ)يف  ( )
 .عليه(: ت)يف (  )
 .عليه(: ت)يف (  )
 .حتتاج(: ت)يف ( 1)
اشتراط القبول إذا كان الوقف على شخص معني أو مجاعة معينني، وهو ما رجحه الرافع  : والوجه الثاين (6)

 .   /1، روضة الطالبني 61 /6، العزيز 0 1/ التهذيب للبغوي  .والنووي
 .ترد(: ت)يف ( 0)
 .2  /1، روضة الطالبني 00 /6، العزيز 00 / وسيط للغزايل ال( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 . 9 / ، مغين احملتاج  2 /1، النجم الوهاج للدمريي 1  /1، روضة الطالبني 66 /6العزيز ( 0 )
 .الفعل( ظ)يف (   )
، العزينز   2/6، البيان 92 / ، الوسيط 0  ، الوجيز ص 6/ األم  .فال يصح الوقف إال باللفظ (  )

6/ 6 . 
فيه صلَّى ولكنه اشترط الصالة فيه مجاعة يف رواية وافقه فيها حممد بن احلسن، ويف الرواية األخرى إذا (   )

 .واحد يصري مسجدًا، وإن مل يصل مجاعة
= 

 قبض الوقف وقبوله

 وقف املسجد
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مسنجدًا دون   ( )العلنو  وأ ،دون العلنو  ل مسنجداً َفوجيوز أن جيعنل السَّن  
 .( )أليب حنيفة خالفًا ؛( )لَفالسَّ

هبنا   َنر فإن َق ،ُتْقدَّص ت : ولو قال .( )ِوْنكان وقفًا وإن مل ي  ِفْقبلفظ الو  ف َقولو و 
اع ب صدقة ال ُت: دة أو قالبَّؤ مة أو ُمرَُّمحأو  ،لةبَّس أو ُم ،سةْبأو ح  ،صدقة موقوفة: فقال
وإال ال يكنون  ] ،أو نوى هبا الوقف كان وقفنًا الزمناً  ، (1)رثو ب أو ال ُتوه وال ُت
 .(0)(6)[الزمًا

وقفت : ولو قال .(2)منفعته ك ِلْموال جيوز حىت يكون املوقوف عليه حيًا جيوز أن ي 
أليس الوقف جيوز على املسجد : فإن قيل .(0 )والد ال جيوزمن األ (9)(يل ُدوَلُي)من  على

                                                 
= 

 .9  /6، بدائع الصنائع   /  ، املبسوط 2  خمتصر القدوري ص: انظر 
 .والعلو( ت)يف  ( )
 .1  /1، روضة الطالبني  60/ املهذب للشريازي (  )
إذا جعل السفل مسجدًا وعلى ظهره مسكن فهو مسنجد؛  : روى احلسن بن زياد عن أيب حنفية أنه قال(  )

 .ألن املسجد مما يتأبد، وذلك يتحقق يف السفل دون العلو
 .   /6، العناية    /6فتح القدير البن اهلمام : انظر 
، روضة الطنالبني   6 /6، العزيز 0 1/ ، التهذيب للبغوي 0   الوجيز ص ،02 /9احلاوي الكبري  ( )

1/   . 
 .ال ُيور ث( ت)يف ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 . 6 /9، العزيز    ، الوجيز ص 61 ، التنبيه ص 02 /9احلاوي الكبري ( 0)
 .0  /1، روضة الطالبني 11 /6، العزيز 99 / ، الوسيط 0  الوجيز ص ( 2)
 .تولد( ظ)يف ( 9)
أبو إسحاق، ويف الطريق الثانية : وهذا القول هو قطع بالبطالن وه  إحدى طريقيت األصحاب، وقال به( 0 )

 .واملذهب البطالن. قوالن
 .0  /1، روضة الطالبني 69 /6، العزيز 00 / ، الوسيط    الوجيز ص: انظر 

 صيغته

 املوقوف عليه



 51 كَتاُب الوقِف

 .( )املنالكني  املسنلمني  ( )ِعْفن ن وقف على من ميلك ألنه ِل ( )[هذا]قيل  ؟هناك مالك وال
 .( )ال جيوز ِلْموقف على احَل ولو

بأن يكون على أقنوام موصنوفني ال    ،والوسطاالنتهاء وولو كان معلوم االبتداء 
بعدهم على أقوام موصوفني  (1)ني مثِنيَّع اء على أقوام ُمأو يف االبتد .راءكالفق ؛ينقطعون
 .(6)كال، وهو أصح األوقافْشيصح بال ِإ
بنأن وقنف علنى أوالده     كنان معلنوم االبتنداء جمهنول االنتنهاء      (0)فإن

 ؛(0 )يف أصنح القنولني   (9)صنح  (2)[شناء ]فعلنى منن    ضنوا ر َقاْن إذا يقل ومل
وهنو  ] -رمحهنم اهلل - ( ) والقاض  الطنربي  ،( ()  )حامد أيب القاض  اختيار وهو

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .لينفع( ت)يف (  )
 .   /1، روضة الطالبني   1/ التهذيب (  )

، السراج الوهناج   0  /1، روضة الطالبني  11 /9، العزيز 2/12البيان  ، 9  الوجيز ص  ( )
1/ 6 . 

 .من( ت)يف ( 1)
 .1  /1، روضة الطالبني 66 /6، العزيز 2/10، البيان   1/ التهذيب ( 6)
 .وإن( ظ)يف ( 0)
 (.  ت)أسقطت من  (2)
 .يصح( ت)يف  (9)
 .كان املوقوف عقارًا فباطل وإن كان حيوانًا صح نإوفيها قول االث وهو ( 0 )
 .وأظهر األقوال هو الصحة وهو قول األكثرين، وهو نصه يف املختصر، ورجح الغزايل البطالن 
 .6  /1، روضة الطالبني 60 /6، العزيز 99 / ، الوسيط  2 خمتصر املزين ص : انظر 
وعكس الشيخ أبنو إسنحاق    املروذي،: فيقال هو القاض  أمحد بن بشر بن عامر املروروذي، وخيفف(   )

تفقه بأيب إسحاق املروزي، صنف اجلامع يف املذه، وهو عمدة عند الشافعية يف  ابن بشر بن عامر،: فقال
النصوص عن الشافع  ووجوه األصحاب وألف شرحًا ملختصر املزين، وألف يف األصول، كان إمامنًا ال  

 . ه 6 ذ فقهاؤها، تينشق غباره، فهو مفيت البصرة، وعنه أخ
= 

لو كان الوقف 
معلوم االبتداء 

 واالنتهاء والوسط

 ف على احلملالوق

لو كان معلوم 
االبتداء جمهول 

 االنتهاء
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ت يف احلنال  حَّبة وقد ص ْراهلل عنه ألن املقصود من الوقف الُق رض  ( )مالك ( )[قول
أخرى، وعلى هذا يرجع إىل أقرب الناس بنالواقف ينوم    ٍةب ْروحيمل يف االنتهاء على ُق

 ؛(0)يف أصح القولني (6)فيهم الفقري ويشترط، (1)ة واألرحامب ص فيه الع االنقراض ويستوي 
وإن مل يكن أقرب الناس بالواقف جعلنها   ،كما يف الصدقات ؛ألن الفقراء أوىل بالقربة

وهنو اختينار    ،(9)عليه صَّيصنع عليها يف مصلحتهم ن ]على املسلمني  (2)سًاْباإلمام ح 
 .(  )(0 )[القاض  الطربي

 ،مث على الفقراء ،فر ْعأن يقف على رجل ال ُيب ؛وإن كان منقطع االبتداء معلوم االنتهاء
وقفته بعند  : أو قال ،أو على عبده، مث على الفقراء ،مث على الفقراء ،أو على ولده وال ولد له

 .(  ) ومل يبني حكمه يف السنة، يصح أيضًا يف أصح القولني ؛السنة على الفقراء
                                                 

= 

، طبقات الشافعية البنن  91 /  ، سري أعالم النبالء    طبقات الفقهاء للشريازي ص : انظر ترمجته 
 .2  / قاض  شهبة 

 .6  /1، روضة الطالبني 60 /6انظر هذا االختيار يف العزيز (  )
 .6  /1بني الطال ، روضة60 /6، العزيز 00 التعليقة الكربى ص : انظر هذا االختيار(  )
 .وبه قال( ظ)يف (  )
 .   / ، القوانني الفقهية  6 / الفواكه الدواين على رسال أيب زيد القريواين (  )
، روضة 62 /6، العزيز  2 /9، احلاوي الكبري  2 خمتصر املزين ص : انظر. وهو منصوص الشافع ( 1)

 .6  /1الطالبني 
 .الفقرا( ظ)يف ( 6)
 .6  /1، روضة الطالبني 62 /6، العزيز  2 /9احلاوي الكبري ( 0)
 .حبيسًا( ظ)يف ( 2)
 .نص عليه يف رواية حرملة( 9)
 .02 ، التعليقة الكربى، ص  2 /9احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .06 التعليقة الكربى، ص : انظر(   )
 :يف املسألة طريقان(   )

= 

إذا كان الوقف 
منقطع االبتداء 
 معلوم االنتهاء
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ويف احلنال   ،وًاْغن ان َلر فيمن بطل عنه الوقف فإن كان للجهالة كَظْنوعلى هذا ُي
كنن  ْموُي ،كالعبد ؛لكْموإن كان معلومًا ولكنه ال ي ، يصري وقفًا على من يصح الوقف

اعتبار انقراضه يعود إىل احلال إىل أقرباء الواقف الفقراء، وبعد موت العبد يصنرف إىل  
 .( )من ذكره الواقف يف أصح الوجوه

ف جيوز يف أصح القولني عنند بعن،   ِرْصت مايل هذا ومل يذكر امَلْفَقو : ولو قال
 .( )ف إىل أقرب الناس بالواقف الفقراءر ْصوُي ( )، وهو االختيار( )أصحابنا

على ظاهر مذهب ]ولو وقف على نفسه مث على الفقراء ال يصح الوقف على نفسه 
 (0)ويكون الوقف منقطع االبتداء معلوم االنتهاء وقد ذكرننا حكمنه   (6)( 1)[الشافع 

                                                 
= 

و قول أيب إسحاق املروزي، واختيار املاوردي، وهنو  إنه يبطل قواًل واحدًا وه: فمن األصحاب من قال 
 .املذهب كما ذكر ذلك النوري

ختريج ابن أيب هريرة على القولني يف معلوم االبتداء منقطع االنتهاء، وهنو منا اختناره    : الطريق الثاين 
 .الرويناين

 .0  /1لبني ، روضة الطا69 /6، العزيز2/60، البيان 61 ، التنبيه ص  0/1احلاوي الكبري: انظر
أنه للمصناحل  : أنه يصرف إىل املذكورين بعده يف احلال، والثالث: والوجه الثاين. وهو نصه يف املختصر ( )

 .ةننالعام
 .0  /1، روضة الطالبني 69 /6، العزيز 2/60، البيان  2 خمتصر املزين ص : انظر

 .الوقف منهم الشيخ أبو حامد اإلسفرايين، واألظهر عند األكثرين بطالن(  )
 .   /1، روضة الطالبني  0 /6، العزيز  0 / ، الوسيط    الوجيز ص : انظر

 .   /1، روضة الطالبني  0 /6العزيز . نص على هذا االختيار الرافع  والنووي(  )
 .وهو أصح الوجوه، ويف وجه أنه للمذكورين بعده ويف آخر أنه للمصاحل العامة ( )

 .   /1، روضة الطالبني  0 /6، العزيز 61 التنبيه ص : انظر
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .2  /1، روضة الطالبني 10 /6، العزيز 92 / ، الوسيط 26 /9احلاوي الكبري ( 6)
 .60انظر ص ( 0)

وقفت مايل : لو قال
 ومل يذكر املصرف

 لو وقف على نفسه
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 ( () )ىَلن ْيأصحابنا جواز الوقف على نفسنه، وبنه قنال ابنن أيب لَ     بع، واختار
(0 ()9)ٍجْير ُسن  ابن (2)، واختاره(0)وأمحد (6()1)يوسف وأبو ( () )ةم ُرْبُش وابن

 ( () )ريُّْين ب والزُّ 
                                                 

هو العالمة اإلمام مفيت الكوفة وقاضيها أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلنى  : ابن أيب ليلى(  )
سنة نيف وسبعني أخذ عن الشعيب ونافع وعطاء وغريهم وحدث عنه شعبة وسفيان بنن   األنصاري الكويف ولد
يف شهر رمضان،  ةومائ كان نظريًا لإلمام أيب حنيفة يف الفقه، مات سنة مثان وأربعني. عيينة والثوري وغريهم

 .به ديث، وكان قارئًا للقرآن عاملًاكان فقيهًا صاحب سنة، صدوقًا، جائز احل: قال العجل 
 .01 / ، البداية والنهاية 06 /6سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 
 .6  /6، واملغين البن قدامة 2/11انظر هذا االختيار يف البيان (  )
عبد اهلل بن شربمة بن طفيل بن حسان الضيب، اإلمام العالمة فقيه العراق قاض  الكوفنة،  : ابن شربمة هو(  )

لطفيل، وعامر الشعيب والنخع  وغريهم، وحدث عنه الثوري وابن مالك حدث عن أنس بن مالك وابن ا
 .وابن عيينة وغريهم، واقه أمحد وأبو حامت وغريمها، تويف سنة أربع وأربعني ومائة

 .00 / ، تقريب التهذيب 160/ ، الكاشف 6/100، سري أعالم النبالء 0  /1التاريخ الكبري: انظر 
 .6  /6، املغين 2/11ان انظر هذا االختيار يف البي(  )
اإلمام اجملتهد العالمة احملدث يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن ُخن ْيس بن مسعد بن جبته : أبو يوسف هو( 1)

األنصاري، أخذ الفقه عن اإلمام أيب حنيفة، وهو امُلَقدَّم من أصحابه، وهو أول من لقب قاض  القضاة، 
، مات ببغداد يوم اخلميس يف شهر ربيع األول سنة -ي والرشيداملهدي واهلاد–وويل القضاء لثالاة خلفاء 

 .إنه أعلم أصحابه: اانتني ومثانني ومائة عن سبع وسبعني سنة، كان يقول عنه أبو حنيفة
 .09 /0 ، البداية والنهاية 0/000سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 
 .0  /1، البحر الرائق 2  خمتصر القدوري ص ( 6)
 .6 /0، اإلنصاف6  ، 1  /6املغين. د روايتان، واألصح منهما أن الوقف صحيح وهو املذهبألمح( 0)
 .واختار( ظ)يف ( 2)
القاض  أبو العباس أمحد بن عمر بن سنريج البغندادي شنيخ الشنافعية يف عصنره،      : ابن سريج هو( 9)

ع ابنن سنريج يف   حننن رنري من   : وعنه انتشر فقه الشافع  يف أكثر اآلفاق، قال الشيخ أبو حامد
ظواهر الفقه دون دقائقه، بلغت تصانيفه أربعمائة تصنيف، توىل قضناء شنرياز، تنويف سننة سنت      

 .واالمثائة عن سبع ومخسني وستة أشهر
 .9  /  ، البداية والنهاية 0 / طبقات الشافعية لإلسنوي : ترمجته يف: انظر 
، النجم الوهاج 2  /1، روضة الطالبني 2/11 ، البيان20 /9احلاوي الكبري : انظر هذا االختيار يف( 0 )

1/ 66. 
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ولنيس كنالبيع    هبذا القول للمصنلحة  ُيْفت ىوجيوز أن  .( )( )[اناس ر خُب] أصحابنا من
أحكنام البينع    (0)وأحكام الوقف تفارق (6)تعاىل إىل اهلل امللك يزيل ألنه (1)نفسه من
 .(2) [ منأعل واهلل ]

 (0 )هلنن  (9)زواجنساء الاليت ال وقفت على أرامل بين فالن يدخل فيه ال: ولو قال

                                                 
= 

أبو عبد اهلل الزبري بن أمحد بن سليمان البصري املعروف بالزبريي من ولد الزبري بن العنوام،  : الزبريي هو(  )
يعرف بصاحب الكايف، وهو خمتصر يف الفقه حنو التنبيه، كان حافظًا للمذهب عارفنًا بناألدب خنبريًا    

كتاب النية، وكتاب األمارة، وكتاب ستر العورة، مات سنة سبعة : أعمى، من تصانيفهباألنساب، وكان 
 .عشر واالمثائة

 .91 / ، طبقات الشافعية للسبك  606/ طبقات الشافعية لإلسنوي : انظر ترمجته يف 
، 2  /1، روضة الطالبني 2/11، البيان    / ، الوسيط 26 /9احلاوي الكبري : انظر هذا االختيار يف(  )

 .2  /1النجم الوهاج 
 (.ت)أسقطت من (  )
هو اسم مركب بالعجمية ومعناه بالعربية موضع طلوع الشمس وه  بالد واسعة أول حدودها : خراسان(  )

، معجنم  2  / األنساب : انظر. مما يل  العراق، وآخر حدودها مما يل  اهلند، وه  اآلن ضمن إيران
 .2  م ص ، أطلس تاريخ اإلسال10 / البلدان 

هذا الكالم رد على استدالهلم من املعقول بأن الوقف عقد يقتض  زوال امللك فصار كالبيع واهلبة فلما مل ( 1)
 .20 /9احلاوي الكبري : انظر. تصح مبايعة نفسه وال اهلبة هبا مل يصح الوقف عليها

اهلل تعاىل، ويف طريق االثة أننه   هذا أحد القولني يف إحدى طرق األصحاب، ويف طريق اانية أنه ينتقل إىل( 6)
إن كان املوقوف عليه معينًا فيبعد قول امللك إىل اهلل تعاىل فإنه ليس : ينتقل إىل املوقوف عليه، وقال الغزايل

 .من أهل القربات وإن كان على املساكني وجهات القربات فيبعد نقل امللك إىل املساكني
 .   /1، روضة الطالبني  0 / ، الوسيط  0 /9احلاوي الكبري : انظر 
 .يفارق( ظ)يف ( 0)
 (.ظ)أسقطت من  (2)
 .ألزواج( ت)يف ( 9)
 .9  /1، روضة الطالبني  2 /6، العزيز 91 /9احلاوي الكبري ( 0 )

 أحكام الوقف اللفظية
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 ؛على الغلمان: ولو قال .( )وال يدخل فيه الرجال الذين ال أزواج هلم يف أصح الوجهني
ولو ، فهن من مل يبلغ من اإلناث ؛على اجلواري: ولو قال، ن الذكورفهم من مل يبلغ م

علنى  : وكنذلك لنو قنال    االاني سننة،  ( )[إىل] فهم من بلغ ؛على الفتيان: قال
: ولو قنال  .فهم من له ما بني الثالاني إىل األربعني ؛على الكهول: قال ولو ،( )الشبان

فالصنحيح   ؛علنى جنرياين  : الولو قن  .( )فهم من زاد على األربعني ؛على الشيوخ
 .(6)حملته مالكًا كان أو مستأجرًا إىل سكىن (1)من يسبق أهنم املذهب من

بأن يقف علنى   (9)[(2)إىل اإليثار] (0)وله األارة .ويعترب يف الوقف شرائط الواقف
 .أوالده الذكور دون اإلناث أو اإلناث دون الذكور

بنأن   ؛دخال يف الوقف واإلخنراج وله اإل .وله التقدمة فيقدم بعضهم على بع،
 .، فإن اختلف حاله أخرج من الوقفأو على الفقري ،يقول هذا وقف على من له زوجة

 .( ()0 )وله التفضيل والتسوية
                                                 

ويف الوجه الثاين أهنم يدخلون اعتبارًا حبقيقة اللغة وصريح اللسان، والوجه األول أصح اعتبارًا بالعرف يف (  )
 .20 /6، النجم الوهاج    /2، البيان 91 /9احلاوي الكبري  :انظر. االسم

 (.ت)أسقطت من (  )
 .الشباب( ظ)يف (  )
 .91 /9احلاوي الكبري (  )
 .من نسبوا( ظ)يف ( 1)
 .96 /9احلاوي الكبري  (6)
علينك،   استأار بالش ء إذا اْست ب دَّ به، وتقول أخذت ذلك بال أارة عليك أي مل اسنتأار : تقول: األارة( 0)

 .1 ، املصباح املنري ص   مقاييس اللغة ص . ورجل َأَاٌر يستأار على أصحابه
، املصنباح املننري     مقاييس اللغنة ص  : انظر. آارته بالش ء إيثارًا: مبعىن َفضَّل، تقول: اإليثار من آار( 2)

 .1 ص
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .األنثيني أن يقول وقفت على أوالدي للذكر مثل حظ: التفضيل مثل( 0 )
عل  أن يسوَّى بني الغىن والفقري منهم أو بني الذكور واإلناث، واإلطالق يقتض  : والتسوية مثل أن يقول 

= 

اعتبار شرائط الواقف 
 يف الوقف
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 ( )ممن ينسنب : إال أن يقول ( )ولو قال على أوالد أوالدي دخل فيه أوالد البنات
 .( )إيل  فال يكون حينئذ ألوالد البنات واهلل أعلم

                                                 
= 

 .2/20، البيان 90 /9احلاوي الكبري . ذلك وشرط تأكيدًا
 .2/20، البيان 20 ، خمتصر املزين ص  6/ األم (  )
 .96 /1، النجم الوهاج 6  /1لبني ، روضة الطا 2/0، البيان  9 /9احلاوي الكبري (  )
 .ينتسب( ظ)يف (  )
، روضة 20 /6العزيز . هذا هو املذهب، وحكى القاض  ابن كج وجهًا آخر أن أوالد البنات يدخلون(  )

 .6  /1الطالبني 

د لو قال على أوال
أوالدي هل يدخل 

 فيه البنات؟
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 ( )اتِ بَ ا والهِ ايَ طَ العَ  ابُ تَ كِ 

ٺ  ٿ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  :قال اهلل تعاىل

 .اآلية ( ) ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ـ َو ،بلـت  َقَل اٌعَريّل ِذِإ َيِدْهُأ ْوَل): قال أن النيب  --وروى أبو هريرة  و َل

 .( )(ت ْبَجأَل ( )اٍعَرإىل ُك يت ِعد 
                                                 

املوهب واملوهبة، وهبت لنه هبنة   : وهب يهب وهبًا وهبة، واالسم: مأخوذة من وهب، يقال: اهلبة لغة(  )
 .ووهبًا إذا أعطيته، فه  تطلق يف اللغة على التربع والتفضل سواء كانت مااًل أو غري مال وموهبة

 .ه  التمليك لعني بال عوض يف حال احلياة تطوعًا: وقال الشربيين 
التمليك احمل، االاة أنواع، اهلبة واهلدية، وصدقة التطوع، وسنبيل ضنبطها أن   : "قال الرافع  يف العزيز 

ال بعوض هبة فإن انضم إليه محل املوهوب من مكان إىل مكان املوهوب له إعظامًا لنه،   التمليك: نقول
فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربًا إىل اهلل تعاىل وطلبًا لثواب اآلخرة فهو  إكرامًا أو

 ".صدقنة
، مغين 61 /1الطالبني ، روضة 01 /6، العزيز  11، املصباح املنري ص060 مقاييس اللغة ص : انظر 

 .  1/ احملتاج 
 .00 سورة البقرة، آية (  )
 ".وهو من اإلنسان ما دون الركبة، ومن الدواب ما دون الكعب: "قال ابن فارس: الُكر اُع(  )
 .قوائمها، وُكر اع كل ش ء طرفه: واألكارع للدابة 
 .   ، املصباح املنري ص 290مقاييس اللغة ص : انظر 
، 6 6/ ( 162 )لبخاري يف كتاب اهلبة وفضلها والتحري، عليها، باب القليل من اهلبة برقم أخرجه ا(  )

لو دعيت إىل ذراٍع ألجبت ولو أهدي إيل  ذراٌع أو كراٌع لقبلُت، وأخرجنه أيضنًا يف كتناب    )بلفظ 
، وأخرجه الترمذي من حديث أنس، كتاب 0   / ( 0   )النكاح، باب من أجاب إىل كراع برقم 

، 02 ، ص(    )، باب ما جاء يف قبول اهلدية وإجابة الندعوة بنرقم   حكام عن رسول اهلل األ
 .0 1/ ( 0  0 )وأخرجه أمحد برقم 

 مشروعيتها
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 .( )والقب، بإذن الواهب ،( )ولُبوالَق ،( )اهلبة إال باإلجياب مُِّتواعلم أنه ال ت 
 .(1)خبالف اهلبة ( )ة ألهنا ليست بعقديَِّداهَل ُفاِلخ وُي

 ُهُكن ْلُم رَّواسنتقَ  ،هاَكَلم  (6)اًلْعِف َلِبَقإليه َف ىد ْهوحكم اهلدية أنه إذا أرسلها إىل امُل
أصنحابه باألخبنار    و، اهلل عليه وسنل م صلَّى  ، وعلى هذا عمل رسول اهلل(0)عليها

وهو قول  ؛(9)كان إباحة: ، فال جيوز أن يقال(2)كوتصرفوا فيها تصرف امُلالَّ ،املستفيضة
                                                 

 .بإجياب( ظ)يف (  )
 .9 1/1، النجم الوهاج  9 / ، منهاج الطالبني 0 1/ ، التهذيب 61 / الوسيط (  )
 .01 /1، روضة الطالبني 19 / ني ، منهاج الطالب6/90، البيان  0 /9احلاوي الكبري (  )
 .يعقد( ظ)يف (  )
. فاهلدية ال يشترك فيها اإلجياب والقبول على الصحيح، بل يكف  البعث من هذا، والقب، منن ذلنك  ( 1)

 . 0 /1، هناية احملتاج للرمل  0 1/1، النجم الوهاج  9 ،  9 / منهاج الطالبني 
 .فعلى( ت)يف ( 6)
اهلدايا فه  خمالفة للهبات يف حكمها ألن يف اهلبة عقدًا بالقول يفتقنر إىل بندل    فأما: "وقال يف احلاوي( 0)

وقبول وليس يف اهلدية عقد يفتقر إىل بدل وقبول، بل إذا دفعها امُلْهِدُي إىل امُلْهد ى إليه فقبلها منه بالرضى 
 ".والعقد، فقد ملكها، وكذا لو أرسلها املهدي مع رسوله جاز

وهذا هو الصحيح الذي عليه قرار املذهب ونقله األابات من متأخري األصحاب وبنه  : "قال يف الروضة 
 ".قطع املتويل والبغوي واعتمده الروياين وغريهم

، الننجم  61 /1، روضة الطنالبني  02 /6، العزيز 6 1/ ، التهذيب  0 /9احلاوي الكبري : انظر 
 .0 1/1الوهاج 

حتمل إليه اهلدايا فيقبلنها منن    حديث أنه كان رسول اهلل " :قال احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري( 2)
هدية فقبل منه،  أن كسرى أهدى إىل النيب " ، لفظ الترمذي وأمحد والبزار من حديث عل  "غريه

 ".وأن امللوك أهدوا إليه فقبل منهم
قة؟ فنإن قينل   أهدية أم صد: إذا أيت بطعام سأل وللبخاري عن عائشة كان رسول اهلل : "وقال أيضًا 

 ".كلوا، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم، واألحاديث يف ذلك شهرية: صدقة قال ألصحابه
 .00/ تلخيص احلبري : انظر 
الوجه الثاين هو اعتبار اإلجياب والقبول يف اهلدية كما يف اهلبة والوصية، واعتذروا عما جرى بأن ذلنك  ( 9)

وأجاب صاحب الشامل بأنه لو كنان  : "قال الرافع : اب عن ذلكواجلو. كان إباحة ال هدية وال متليكًا
 ".كان يتصرف فيه وميلكه كذلك ملا تصرفوا فيه تصرف امُلالَّك، ومعلوم أن ما قبله النيب 

 .66 /6، روضة الطالبني 02 /6العزيز : انظر 

 صيغتها وقبضها

الفرق بني اهلبة 
 واهلدية
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 .( )ملا ذكرنا ( )أبو حامد ( )بع، أصحابنا، واختاره
 رضن  اهلل –خالفًا أليب حنيفة ] ( )ُمِسَقْنوفيما ال ي  ُمِسَقْنفيما ي  اِعش وجيوز هبة امُل

 .(6)(1)[مِسَقْنفيما ي  -عنه
 ،ْمُهمَُّعويستحب أن ي  .(2)األجانب (0)[هبة]ولو أراد اهلبة من أوالده فه  أوىل من 

ه، ر ْكن ل بعضنهم علنى بعن، يُ   ضَّ، ولو َف(0 )(9)(اهمَثْنوُأ ،ذكرهم)بينهم  ي وِّس وُي
 .(  )بينهم ي وِّس حب أن يرجع حىت ُيت ْسرمحه اهلل، وُي (  )خالفًا ألمحد (  )وجيوز

 .(1 )(  )مُهض ب ْقوإن َأ ؛وجيوز لألب الرجوع فيما وهب من ولده
                                                 

 .وهو قول الشيخ أيب حامد واملتلقني عنه(  )
 .61 /1ني ، روضة الطالب00 /6العزيز : انظر 
هو شيخ طريقة العراقيني حافظ املذهب أمحد بن أيب طاهر حممد بن أمحد اإلسفراييين، حدث عن عبد اهلل (  )

بن عدي واإلمساعيل ، ومسع السنن من الدارقطين، وحدث عنه احملامل  واملاوردي وآخرون، ولد سننة  
، "البسنتان "، و"الرونق"، "يف أصول الفقهخمتصر "، "التعليقة الكربى: "أربع وأربعني واالمثائة، من كتبه

 .تويف سنة ستة وأربعمائة
 .6  /  ، سري أعالم النبالء  0/ وفيات األعيان : انظر 
 .66انظر ص . وأصحابه وابوت ذلك باألخبار املستفيضة عمل النيب (  )
 .6  /6، العزيز  0 /2، البيان 10 /1، النجم الوهاج  0 /9احلاوي الكبري  ( )
 (.ظ)أسقطت من  (1)
 . 6/  ، املبسوط    خمتصر القدوري ص  (6)
 .   /9احلاوي الكبري ( 2)   (.ت)أسقطت من ( 0)

(2 ) 

 .   /6، العزيز    /9احلاوي الكبري ( 0 )  .ذكورهم وإنااهم( ظ)يف ( 9)
( 0)  

 .02 /1، روضة الطالبني    /6، العزيز    /9احلاوي الكبري (   )
: قال رض  اهلل عنهما ل بينهم يف العطية، وهو القول الصحيح حلديث النعمان بن بشري فيجب عنده العد (  )

، الفروع 92 /6املغين : انظر.   6/ ( 120 )أخرجه البخاري برقم ( اتقوا اهلل واعدلوا بني أبنائكم)
 .09 / ، كشاف القناع 20 / 

 .96 / ، منهاج الطالبني    /6، العزيز 2 1/ التهذيب  (  )
 .أقبضها( ظ)يف (   )
 .09 /1، روضة الطالبني    /6، العزيز  0 / ، الوسيط    /9احلاوي الكبري ( 1 )

 هبة امُلَشاع

 هبة الرجل ألوالده

 الرجوع يف اهلبة
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وال جيوز الرجوع يف هبنة   .( )واجلدات من قبل األب واألم ،واجلد ،وكذلك األم
رمحه - ( )خالفًا أليب حنيفة] ( )واألجانب ،والزوجات ،واألزواج ،واألخوات ،اإلخوة

: قنال  أن النيب  -رض  اهلل عنهما–بن عباس ملا روى ا ( )[يف األجانب وهذا -اهلل
ـ ِف َداِلالَو الَّيها ِإِف ع ِجْرَيَف ًةَبِه هَبَي ْوَأ ،ًةيَِّطَع َيِطْعي  ْنَأ جٍلَرَل لُِّحَي اَل) ـ ْعا ي يَم ي ِط
 .(6)(ِهِئْيي َقِف اَدَع مَُّث ؛عِبا َشَم َدْعَب (1)اَءَق َبْلَكاْلَك ؛ِهِتَبي ِهِف ِعاِجل الرََّثَمَو ،ِهِدَلَوَل

 .(2)الرجوع (0)[حق]ون لألب ُكه ال ي ن ه بأن ر  ؛ق به حق الغريلَّع ولو ت 
ننص علينه يف    ،(0 )دقة فهن  كاهلبنة  الصن  (9)لفنظ بق على ابنه دَّص ولو ت 

                                                 

،    /6، العزينز  6  /9احلاوي الكبري : انظر. هذا هو املذهب، ويف وجه ااٍن أنه ليس هلم الرجوع(  )
 .09 /1روضة الطالبني 

 .09 /1 ، روضة الطالبني   /6، العزيز 6  /9احلاوي الكبري (  )
، املبسنوط     خمتصنر القندوري ص  : انظر. فعنده إذا وهب الرجل إىل أجنيب هبة فله الرجوع فيها(  )

 .90 /0، البحر الرائق  1/  
 (.ظ)أسقطت من (  )
، 9 2مقاييس اللغة ص: انظر. قاء الرجل ما أكله قيئًا من باب باع مث أطلق املصدر على الطعام املقذوف( 1)

 .1  ص  املصباح املنري
 (.9 1 )أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس، كتاب اإلجارة، باب الرجوع يف اهلبة برقم ( 6)
، 62 / ( 629 )والنسائ  يف الصغري، كتاب اهلبة، باب رجوع الوالد فيما يعطن  ولنده بنرقم     

 .92 ص(  0  )والترمذي يف كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهية الرجوع يف اهلبة برقم 
حديث ابن عباس رض  اهلل عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا احلديث عند بعن،  : "قالو

، وابن ماجة، كتاب اهلبات، باب  0/ تلخيص احلبري : وغريهم، وانظر أهل العلم من أصحاب النيب 
 .110ص ( 00  )من أعطى ولده مث رجع فيه برقم 

 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .20 /1، روضة الطالبني    /6لعزيز ، ا0  /9احلاوي الكبري ( 2)
 .لفظ( ت)يف ( 9)
 .20 /1، روضة الطالبني    /6، العزيز 02 /2البيان : انظر. وهو أصح الوجهني( 0 )

لو َتَصدَّق على ابنه 
 بلفظ الصدقة
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 .(1)( )[خالفًا لبع، أصحابنا] ( )ومجاعة ،يِرب القاض  الطَّ اختيار وهو ،( () )ةَلم ْرح 
ال  (6)[ِهِتيَِّعأو السلطان وهب من ر ] كاألستاذ لغالمه ؛دىنولو وهب األعلى من األ

 .(0)يلزم الثواب
، وبنه قنال   (2)ولو وهب الغالم ألستاذه يقتض  الثواب يف أصح القولني عندي

 .(9) كنمال
وى هذا خاصنة يف  ْتوالَف ،واجلريان ،كالتجار ؛ظريمن النَّ ظرُيوكذلك لو وهب النَّ
أنه  --وظاهر مذهب اإلمام الشافع   ،(0 )دون إال الثوابزماننا هذا فإهنم ال يقص

وبه  ،(  )يلزمه من الثواب قدر قيمتها يف أصح األقوالوعلى هذا ، (  )ال يلزمه الثواب
                                                 

حرملة بن حيىي بن عبد اهلل بن عمران التجيبن  أبو حفص املصري فقيه منن أصنحاب اإلمنام    : هو(  )
، منات مبصنر سننة     ه66 اظ املذهب، ولد سنة الشافع ، ومن كبار رواة مذهب اجلديد وأحد حف

 .كان حافظًا للحديث، وصنف املبسوط واملختصر: ، قال الشيخ أبو إسحاق ه   ، وقيل سنة  ه   
، طبقات الشنافعية البنن قاضن     0  / ، طبقات الفقهاء للشريازي29 / مشاهري األمصار: انظر 

 . 6/ شهبة
 .   /6، العزيز 02 /2البيان  :انظر. أي يف خمتصر حرملة ( )
 .00 التعليقة الكربى ص (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
. أنه ال جيوز له الرجوع فيها؛ ألن القصد من الصندقة الثنواب وقند حصنل    : فقال بع، األصحاب( 1)

 .   /6، العزيز 6  /9الكبري  احلاوي
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 . 1/16لوهاج ، النجم ا90 / ، منهاج الطالبني 9  /9احلاوي الكبري ( 0)
القول الذي صححه الروياين هو القول القدمي، ولكن عامة األصحاب رجحوا القول اجلديد وهو أننه ال  ( 2)

 .21 /1، روضة الطالبني 9  /6، العزيز    /2اواب إن كانت اهلبة من األدىن إىل األعلى، البيان 
 .0  / الفواكه الدواين  ،21 القوانني الفقهية ص  (9)
 .أحد القولني يف أحد الطريقني عند األصحاب، وأظهر الطريقني القطع بنف  الثوابوهو  (0 )
 .21 /1، روضة الطالبني    /6العزيز : انظر 
 .1/161، النجم الوهاج    /2، البيان 1  الوجيز  ، 1 / املهذب (   )
أنه يكف  أقل ما : القول الرابعما يعد اوابًا ملثله، و: ما يرضى به الواهب، والقول الثالث: والقول الثاين (  )

= 

 لو وهب األعلى 
 من األدىن

لو وهب الغالم 
 ألستاذه

 لو وهب النظري 
 من النظري
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 .-رمحه اهلل- ( )قال مالك
أو جمهواًل،  ،سواء كان معلومًا ( )[قول االختيار]ولو وهب بشرط الثواب جيوز يف 

 .(1)( )[يف أصح القولني] اُهض ت ْق؛ ألنه شرط ُم( )يِسِلْفعليه يف التَّ صَّن 
 (0)لِحت ب، وإن مل ِلطَّم وبنو امُلاِشبنو ه  (6)وهم آلل حممد  ِعوَِّطالتَّ ُةَقد ص  لَِّحوت 

 .(9)(2)[هلم يف أصح القولني]صدقة الفرض 
 

                                                 
= 

 .21 /1، روضة الطالبني 0  /6، العزيز    /2البيان . يتمول به
 .0  / الفواكه الدواين  ،21 القوانني الفقهية ص  ( )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .   / األم (  )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .20 /1، روضة الطالبني 0  /2، البيان    /9احلاوي الكبري ( 1)
 .وهو بنو هاشم( ظ)يف ( 6)
 .حيل( ت)يف ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 . 0 /9احلاوي الكبري  ،20 خمتصر املزين ص (9)

لو وهب بشرط 
 الثواب
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ةطَ قْ كتاب الل  
( )

 
أن رجاًل سأل رسنول    ( ) ( )[اجلهين]روى زيد بن خالد  ( )[ما]األصل فيها 

ـ  اَءَج فإْن ؛(6)اَهكاَءِوَو ،(1)هااَصَفِع ْفاعِر): فقال ِةَطْقعن اللُّ اهلل   الَّوِإ ،اَهب اِحَص

                                                 

بتسكني القاف اسم الش ء الذي جتده ملقى فتأخذه وكذلك املنبوذ من الصبيان ُلْقطنة، وأمنا   : اللُّْقطة(  )
  .اللَُّقطة بفتح القاف فهو الرجل اللقاط يتبع اللقطات يلتقطها

ما وجد من حق حمترم غري حمنرز ال يعنرف الواجند    : عرفها أبو زكريا األنصاري فقال: ويف الشرع 
 .مستحقه

مال أو اختصاص حمترم ضاع بنحو غفلة مبحل غري مملوك مل جيز وال عرف الواجد : "وعرفها الرمل  فقال 
 ". مستحقه وال امتنع بقوته

، هناينة  9  / ، فتح الوهاب   1 صباح املنري ص ، امل 9 /0، لسان العرب  0 الزاهر ص: انظر 
 .6  /1احملتاج 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
أبو زرعة، سنكن  : زيد بن خالد اجلهين هو صحايب جليل يكىن أبا عبد الرمحن، ويقال أبو طلحة، وقيل(  )

ح، تويف باملدينة، وقيل مبصنر،  ، وكان معه لواء جهينة يوم الفتاملدينة، وشهد احلديبية مع رسول اهلل 
 .وقيل بالكوفة سنة مثان وسبعني، وعمره مخس ومثانون سنة

 .تويف يف آخر خالفة معاوية بن أيب سفيان، وقيل مات سنة مثان وستني: وقيل 
 .290 ، ترمجة رقم  60/ ، اإلصابة 0  / ، أسد الغابة 29 / طبقات ابن سعد : انظر 
هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة إن كان منن جلند أو    -بالفاء والصاد املهملةبكسر العني و–الِعَفاص ( 1)

 .خرقة أو غري ذلك
 .0/11لسان العرب .   /  ، شرح النووي على صحيح مسلم  0 الزاهر يف غريب ألفاظ الشافع  ص : انظر 
 .الوكاء هو اخليط الذي يشد به العفاص( 6)
، لسنان    /  ، شرح النووي على صحيح مسنلم   0 ص الزاهر يف غريب ألفاظ الشافع  : انظر 

 . 0 / العرب 

 مشروعيتها
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 .( )( )([هبا]وإال فشأنك )، وروي ( )(هاِب (8)َعِتْمَتاْس
وال جيب ذلنك يف   ،والدنانري ،واعلم أنه يستحب لألمني أخذ اللقطة من الدراهم

رف ْعن ره ملن ال ي ْكوُي ،(0)لو تركها حىت ضاعت (6)عليها انم وال ض  ،(1)قولنيأصح ال
 .(2)اه اُطَقت ة اْلان م من نفسه اأَل
 (0 )أصح القولني] وال جيب يف ،ستحب ذلكعليها، وُي (9)[أخذهاملن ] د ِهْشيُ ْنواألوىل َأ

                                                 

 .فاستمتع( ظ)يف (  )
 .120/ ، 6   أخرجه البخاري يف كتاب اللقطة، باب إذا أخربه رب اللقطة بالعالمة دفع إليه برقم (  )
 .6  / : ، انظر  0 ومسلم يف كتاب اللقطة، برقم  
 .2  ، ص  00 باللقطة برقم  وأبو داود يف كتاب اللقطة، باب التعريف 
 .21 /6: ، انظر0 2  وأخرجه البيهق  يف السنن الكربى برقم  
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .6  / هذا الرواية يف مسلم، كتاب اللقطة (  )
ال جيوز تركها، وما ذكره الروياين هو أظهر القولني : ال أحب تركها، وقال يف األم: روى املزين أنه قال( 1)

 .ق األصحابيف أصح طر
إمنا هو على اختالف حنالني فاملوضنع   : ليس ذلك على قولني: وقال مجهور أصحابنا: "وقال املاوردي 

الذي ال يأخذها إذا كانت تؤمن عليها ويأخذها غريه ممن يؤدي األمانة فيها، واملوضع الذي أوجب عليه 
األمانة فيها ملنا يف ذلنك منن    أخذها إذا كانت يف موضع ال يؤمن عليها ويأخذها غريه ممن ال يؤدي 

إن كان ال يثق بنفسه مل جيب قطعًا، وإن غلب : ، وما ذكره املاوردي هو الطريق الثاين، والثالث"التعاون
 .ال جيب مطلقًا: على ظنه أمانة نفسه ففيه القوالن، والرابع

، 2  /6زينز  ، الع9  / ، املهذب 1  /9، احلاوي الكبري  2 ، خمتصر املزين ص00/ األم : انظر 
 . 9 /1روضة الطالبني 

 .عليه( ظ)يف ( 6)
 . 9 /1، روضة الطالبني 6  /9احلاوي الكبري  (0)
 . 9 /1، روضة الطالبني 9  / ، املهذب 6  /9احلاوي الكبري ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 :وهو املذهب، ويف املسألة االاة أوجه( 0 )
 .ال جيب اإلشهاد على اللقطة وجيب على اللقيط: واالثهما. هادجيب اإلش: واانيهما. ال جيب اإلشهاد: أحدها  

= 

 حكم االلتقاط

 اإلشهاد على اللقطة
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 .( )( )[خالفًا أليب حنيفة
ها سنة َفرِّع كها يلزمه أن ُيلَُّموإن أراد ت  .( )تعريفها كها ال جيب عليهلَّم وإذا مل يرد ُت

 .( )يفِرْعمن يوم التَّ
من ضاعت : ة، وإن شاء ذكر اجلنس فيقولَطْقمن ضاعت له ُل: أن يقول :وصفته

 .(0)(6)[على هذا] (1)زيديله دراهم أو دنانري وال 
 .(9)ةومواضع العام ،واألسواق ،على أبواب املساجد (2)هاُفرِّع ُيو

اختنرت  : ، ويكف  أن يقول(0 )همث إذا مضت سنة ال يدخل يف ملكه إال باختيار
 .(  )هاَكلُّم ُت

                                                 
= 

 .0  / ، املهذب 2  /9احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من  ( )
 . 6 /1، البحر الرائق  0 /6بدائع الصنائع  ( )
 .0  / وهو قول األكثرين، واختار النووي وجوب التعريف، املهذب (  )
، إعاننة الطنالبني    9 / ، أسىن املطالب    ،    /6فة احملتاج ، حت09 /1روضة الطالبني : انظر 

 .1  / ، كفاية األخيار 9  / 
 .1  / ، كفاية األخيار 06 /1، روضة الطالبني 0  / ، املهذب 9  /9احلاوي الكبري (  )
 .تزيد( ت)يف  (1)
 (.ت)أسقطت من  (6)
 .0  / ، املهذب    /9احلاوي الكبري ( 0)
 .فهاتعر( ت)يف ( 2)
 .09 /1، روضة الطالبني 0  /9، احلاوي الكبري  2 ، خمتصر املزين ص 00/ األم  (9)
 .باختيار( ت)يف ( 0 )
 .ذكر املاوردي يف املسألة االاة أوجه، أشهرها ما قطع به املصنف(   )
 .أنه يصري مالكًا مبض  احلول وحده: واانيها 
 .ر والتصرفأنه ال ميلكها بعد احلول إال باالختيا: واالثها 
 .أنه يصري مالكًا مبجرد النية: ورابعها 

= 

 صفة التعريف 
 ومكانه
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 .( )، وحكمها حكم القرض( )والفقري ،وال فرق فيه بني الغين
 .( )لبين هاشم ( )لحتو
 ٌةَطْقى ُلمَّس ة ولكنها ُتالَّال هلا ض َقة فال ُيع ِتْمة ال تقع إال على احليوان فأما اأَلالَّالضَّ]

ة منن  الَّذ الضَّن ْخوال جيوز َأ .(6)(1)[البعري وغريه من احليوان لَّاإلنسان وض  لَّض : اُلَقُي
 (9)أخذها مث أرسنلها  (2)فإن ؛ظاِفوالبقر اليت ترعى بال ح  ،اإلبل: (0)[الصحراء وه ]
 .(  )(0 )[خالفًا أليب حنيفة ]ها ن ِمض 

                                                 
= 

 .   /1، روضة الطالبني 00 /6، العزيز 0  / ، املهذب    /9احلاوي الكبري : انظر 
 .6 1/ ، مغين احملتاج 2  /6، حتفة احملتاج  2 ، خمتصر املزين ص  0/ األم (  )
لى أنه مىت جاء صاحبها يف حياته أو بعد موتنه  فإن جاء صاحبها وإال فه  له بعد سنة ع: "قال الشافع (  )

 ".فهو غرمي إن كان استهلكها
فإذا صار مالكها كما ذكرنا فقد ضمنها لصاحبها فمن جاء طالبًا ر جع هبا إن كاننت  : "قال املاوردي 

 .، وهذا هو حكم القرض"وإن كانت تالفة رجع ببدهلا... باقية
 ".و بدهلا عند ظهور مالكهاأحكام اللقطة رد عينها أ: "قال الرافع  
 . 0 /6، العزيز    /9، احلاوي الكبري  2 خمتصر املزين ص : انظر 
 .وحيل( ت)يف (  )
 .1  /9، احلاوي الكبري  2 ، خمتصر املزين ص  0/ األم (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .96 ، املصباح املنري ص  0 الزاهر ص : انظر( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .نوإ( ظ)يف ( 2)
 .9 1/ ، مغين احملتاج 06 /1، روضة الطالبني 9  /9، احلاوي الكبري  0/ األم ( 9)
 (.ت)أسقطت من ( 0 )
فعنده جيوز أخذها ويعرفها وال يتركها تضيع وال فرق بني أن تكون يف الصحراء أو القرية، وإن كنان  (   )

 . يقض  بكراهية األخذمعها ما تدفع به عن نفسها كالقرن يف البقرة وزيادة القوة يف البعري
 .60 /1، البحر الرائق 00 /6، بدائع الصنائع 0 /  املبسوط : انظر 

 التقاط الضالة

 التقاط بين هاشم
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 .( )سقط الضمان ( )ِكِلوامَل ،ا إىل احلاكمه دَّولو ر 
 ِ ْععلى الرَّ (1)رِدْقت ؛ ألهنا ال ( )أخذها يف أصح القولني ( )[له] ولو وجدها يف البلد

وعلنى   -رمحه اهلل- (0)(6)وهو اختيار أيب إسحاق ،ي إىل اهلالكِدؤ يف البلد، وُي ِ ْعالرَّ
هنا منن عننده    ْيَلع  ق ِفْنها، وبني أن ُيَفرِّع هذا هو باخليار بني أن يبيعها وحيفظ مثنها وُي

 .(2)لْوها بعد احَلَكُلْمها من عنده لي َفرِّع وُي
هنا  أكَلبنني أن ي   :ة أشياءالَار بني َايَّخ وُي ،اه ُذْخولو وجد شاة يف الصحراء له َأ

سنة، وبني أن يبيعها وحيفظ مثننها لصناحبها، وبنني أن     (9)هاَفرِّع ه وُيِتمَّها يف ِذُتيم وِق
 .(0 )عليها من عنده قِفْنيها وُيِقْبت ْسي 

                                                 

 .واملالك( ظ)يف (  )
 .وهو أصح الوجهني(  )
 .600/ ، فتوحات الوهاب  0 /1، روضة الطالبني  1 /6، العزيز    / املهذب : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
نقل الشاش  عن بع، األصحاب أنه املذهب، وهو أصح القولني عنند  وهو ما رواه املزين يف خمتصره، و(  )

، الغرر البهينة    0/1، البيان  01/ ، حلية العلماء للشاش   2 خمتصر املزين ص : انظر. املتأخرين
 .1  /1، هناية احملتاج 6  /6، حتفة احملتاج 90 / 

 .تر يعود على مؤنثيقدر، والصحيح بالتأنيث؛ ألن الفاعل ضمري مست( ظ)و( ت)يف ( 1)
أبو إسحاق هو إبراهيم بن أمحد بن إسحاق املروزي، اإلمام الكبري، شيخ الشافعية، فقيه بغداد، صاحب ( 6)

أيب العباس بن سريج وأحد تالمذته، شرح املذهب وخلصه وانتهت إليه رئاسة املذهب، خترج به أئمة كأيب زيد 
 .ره إىل مصر فتويف هبا يف رجب سنة أربعني واالمثائةاملروزي، وأيب حامد املروزي، انتقل يف آخر عم

 .90/  ، سري أعالم النبالء   /6تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف 
 . 1 /6، العزيز   0/1، البيان 1  التعليقة الكربى ص : انظر( 0)
م الواجند علنى   زاد املاوردي أمرًا االثًا وهو أن يرسلها يف احلمى إن كان لضوال املسلمني محى مث يقو( 2)

 .19 /9احلاوي الكبري . تعريفها
 .ويعّرف( ظ)يف ( 9)
 .أن يتملكها ليستبقيها حية لدر أو نسل: وزاد املاوردي أمرًا رابعًا وهو( 0 )
، هناية 0  /6، حتفة احملتاج  0 / ، الغرر البهية 11 /6، العزيز    -0  /9احلاوي الكبري : انظر 

= 
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 .( )على ما ذكرنا ( )هَلأُكبًا له أن ي ْطوكذلك إذا وجد طعامًا ر 
وقنال   .( )"اٌءو ا س ه رُيِثَكو  ( )[ةَطْقاللُّ يُلْلَقو ]": قال الشافع  : ةَطْقيل اللُّوأما قل

 .(1)"أراد بالقليل ربع دينار" :بع، أصحابنا
فنإن كاننت    ،فه على ما يليق حبالهرِّع وُي .ةفأما أقل من ذلك فال يلزم تعريفه سن

                                                 
= 

 . 6 /1احملتاج 
 .لهايأك( ظ)يف (  )
أي فله أكل اللقطة، وعليه تعريفها وغرم قيمتها، وله أن يبيعها كالشاة إذا كانت يف الصحراء، وهذا إذا (  )

وقال الشافع  فيما وضنعه خبطنه   : كانت الطعام رطبًا ال ميكن استبقاؤه، ونقل املزين يف خمتصره فقال
 هذا قواًل آخر أنه ال جيوز أكله ألننه  إذا خاف فساده أحببت أن يبيعه، فجعل املزين: أعلمه مسعه مه ال

 .بيعنه ميكنه
وما خرجه املزين غري صحيح بل جيوز له األكل قواًل واحدًا، ومنا  : "ونقل العمراين عن األصحاب قوهلم 

: ، مث قال"ذكره الشافع  خبطه ال يدل على أنه ال جيوز له األكل وإمنا يدل على أن البيع أوىل من األكل
 ".وهذا صحيح"

أما إذا كان الطعام الرطب مما ييبس فيبقى كالرطب الذي يصري مخرًا والعنب الذي يصري زبيبًا فيجنب   
 .تعريفه واستبقاؤه

 .60 /6، العزيز 0 0/1، البيان 10 ، 16 /9، احلاوي الكبري  2 خمتصر املزين ص : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 . 2 ، خمتصر املزين ص  0/ األم (  )
 :لقليل واملتمول والكثري أوجهيف قدر ا( 1)

 .أحدها أنه الدينار فما دونه
 .أنه درهم فما دونه: واانيها
ما دون ربع دينار فيسري، وربع دينار فما زادعليه كثري وهو ما تقطع فيه يد السارق، وأصحها عنند  : واالثها

 .ول طلبه له غالبًا فقليلالنووي أنه ال يتقدر بل ما غلب على الظن أن فاقده ال يكثر أسفه عليه وال يط
، روضة الطالبني 61 /6، العزيز 2 0/1، البيان  01/ ، حلية العلماء للشاش  12 التنبيه ص : انظر 

1/  0. 

 إذا وجد طعامًا رطبًا

 قليل اللقطة وكثريها
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وإن كان  ،يف احلالوله أن يأكل  ،( )[يف احلال] ْفرَّع وُي ْعَفْرم ُيه ْرِد ( )ق اِنأو د  ،رًةم َا
 ه أننه ال يوجندُ  نِّن أو االاة أيام فإذا غلب على َظ ،أو يومني ،يومًا ْفرَّع ذهب ُي ق اِند 

 .(1)وهذا هو االختيار من األوجه اليت ذكرها أصحابنا، ( )هَكلَّم ت له أن ي  ( )صاحٌب
ننص علينه    ؛ُلْوال احَلوإن ح  ،هاْكُلْممل ي  (6)مر ع من احَلِضْويف م  َةَطْقُلولو وجد 

قنال  . (9)(ها إال ملنشدُطْقوال حيل َل): (2)قال، للخرب عن رسول اهلل   (0)الشافع 
                                                 

وجيمع على دوانق، معرب وهو سدس درهم،  -تفتح النون وتكسر وبعضهم يقول الكسر أفصح–الدانق (  )
 .ألن الدرهم اإلسالم  ست عشرة حبة خرنوبوالدانق اإلسالم  حبتاخرنوب والثا حبة خرنوب؛ 

 .92 / ، املعجم الوسيط    ، خمتار الصحاح ص 62 املصباح املنري ص : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .صاحبها( ظ)يف (  )
 .يتملكها( ظ)يف (  )
ظنم  جيب التعريف سنة وهو املذهب وأشبههما باختينار مع : أصحهما عند العراقيني: يف املسألة قوالن( 1)

أنه يكفن   : أنه يكف  مرة، واانيها: أحدها: األصحاب أنه ال جيب التعريف سنة، وعلى هذا االاة أوجه
وهو أصحها، ونقل اهليتم  عنن الرويناين هنذا    : ما اختاره الروياين، وقال النووي: االاة أيام، واالثها

 .االختيننار
،  9 / ، فتح اجلواد 0  /1الطالبني ، روضة 0 0/1، البيان  9 / ، الوسيط 12 التنبيه ص : انظر 

 .1 1/ مغين احملتاج 
روضنة  : انظنر  .املراد باحلرم هو حرم مكة ال حرم املدينة كما هو عبارة النووي، وهو كالم اجلمهور (6)

 .9 1/ ، مغين احملتاج    /1الطالبني 
، العزينز  0  /9اوي الكنبري  احلن : انظر. وهو أظهر القولني، ويف القول الثاين أهنا كلقطة سائر البقاع( 0)

. ، ونص يف أسىن املطالب على أنه اختيار الروياين1 1/ ، مغين احملتاج 91 / ، أسىن املطالب  0 /6
 .91 / أسىن املطالب : انظر

 .فقال( ظ)يف ( 2)
: انظنر .     أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة بنرقم  ( 9)

 .00 /  صحيح البخاري
 .99/ " ال يلتقط لقطتها إال من عرفها"ويف رواية له  

= 

 ُلْقَطة احلرم
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منرة   ( )سننة المن اآلفاق يف  ( )ينتابوهناألن الناس وهذا  ؛( )ُفرِّع امُل ُدِشْنامُل: الشافع 
 .(1)( )وأكثرهم ال يعودون إليها ،واحدة للحج

، وإذا (6)؛ ألن طريقها االكتسابحَّور عليه ص ُجْحيب أو اجملنون أو امَلوإن التقط الصَّ
ويلزمه  ،يلُّلو ا ن ِمولو تركها يف أيديهم ض  ،ها هلمُفرِّع وُي ،نفسه ِدها إىل ي دَّعرف الويل ر 

 .(9)ها هلمَكمتلَّ (2)ها خيتارُبصاِح يرجْع (0)[ْفرِّع ُي]مث إذا مل  ،ُيع رَِّفهاأن 
 ،(  )(  )ِكلُّن م ؛ ألنه ليس من أهل التَّ(0 )وال جيوز للعبد االلتقاط يف أصح القولني

                                                 
= 

صنحيح مسنلم   : ، انظنر 11  وأخرجه مسلم كتاب احلج، باب حترمي مكة وصيدها وخالها برقم  
 /6   ،6  . 

 .99 /6سنن البيهق  الكربى : ، انظر299  والبيهق  يف سننه الكربى برقم  
 .هو صاحبها الطالب والناشد هو امُلع رُِّف الو اِجُد َلها ويف املسألة قول آخر وهو أن املنشد(  )
 .2 1/ ، مغين احملتاج 2  ، 0  /9، احلاوي الكبري  9 ، املصباح املنري ص 01 الزاهر ص : انظر 
النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على : "ناب وينوب وانتاب ينتاب، قال ابن فارس: ينتابوهنا، تقول(  )

 .وانتابت السباع املنهل رجعت إليه مرة أخرى". ورجوع إليه اعتياد مكان
 .1 1، املصباح املنري ص 966مقاييس اللغة ص : انظر 
 .إليه( ظ)يف (  )   .سنة( ت)يف (  )

(  ) 

 .90 / ، فتح اجلواد    /1، روضة الطالبني 0 0/1البيان ( 1)
 .00 /1، روضة الطالبني 0/111، البيان    / املهذب ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .خنتار( ظ)يف ( 2)
 . 0 ، 00 /1، روضة الطالبني 0/111، البيان 6  ، 1  /9احلاوي الكبري ( 9)
 .أنه يصح ورجحه الغزايل: والثاين. وهو املنصوص، ورجحه الشيخ أبو حامد( 0 )
، مغين  9 /1، روضة الطالبني    /6، العزيز 0  ، الوجيز ص 0  ، 6  /9احلاوي الكبري : انظر 

 .0 1/ احملتاج 
 .التمليك( ظ)يف (   )
 . 9 /1، روضة الطالبني    /6، العزيز9 0/1، البيان    / ، املهذب 0  /9احلاوي الكبري (   )

 لقطـة الصيب 
 واجملنون واحملجور

 التقاط العبد
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 .( )( )ينز وهو اختيار امُل
 ت أوَفن ِللنو ت  ]ه ِتن ب َقا يف ر فإن مل يعلم السيد يضمنه ،( )ط كان عاصيًاَقفإن الت 

 نََّأويكون َكن  ،زول الضمان عنهييد له أن يأخذها من يده فالسَّ م ِلوإن ع  ،(1)( )[هاَفَلْتَأ
نيب علنى طرينق   ْجها َأدَّر ت لو اْس :(0)، وعلى هذا قال بع، أصحابنا(6)السيد التقطها

، (9)[أيضناً ] (2)(عننه  يزول الضنمان )ة؛ ألهنا وقعت يف يد من ليس من أهلها ب ْساحِل
 ،أو من السارق لريده إىل صاحبه جيوز لنه  ،املغصوب من الغاصب د ِرُتوكذلك إذا ُاْس
أ الغاصب من الضمان هاهننا حنىت يصنل إىل    ر ْبوعندي أنه ال ي  ،(0 )وال يضمن هو
  .، واهلل أعلم(  )نتعيَّألن مالكه ُم

 ،(  )العبد بتعريف دُّت ْعها، وال ي َكلُّم ن اختار ت اًل إْووعلى هذا حيتاج السيد إىل تعريفها ح 
                                                 

هو أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق املزين، كان زاهدًا عاملًا جمتهدًا منناظرًا  (  )
املسنائل  "، و"املنثنور "، و"خمتصر املختصنر "، و"اجلامع الصغري"، و"مع الكبرياجلا: "صنف كتبًا كثرية

 . ه 6 ، تويف يف رمضان، وقيل يف ربيع األول سنة "كتاب الواائق"، و"الترغيب يف العلم"، و"املعتربة
،  9/ ، طبقات الشافعية الكنربى  0  / ، وفيات األعيان  0 / اجلرح والتعديل : انظر ترمجته يف 

 .12/ ت الشافعية البن قاض  شهبة طبقا
 .  6/1، العزيز 9 0/1، البيان  2 خمتصر املزين ص (  )
 .   /6، العزيز 0  /9احلاوي الكبري (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 . 9 /1، روضة الطالبني   /6، العزيز    / ، املهذب 12 ، التنبيه ص 2  /9احلاوي الكبري ( 1)
 .96 /1، روضة الطالبني 0/110: بيان، ال2  /9احلاوي الكبري ( 6)
 .0/110البيان : انظر. من هؤالء البع، ابن الصباغ( 0)
 .فتزول عنه الضمان( ت)يف ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
، روضة الطنالبني     /6العزيز : انظر. ورجح الرافع  والنووي اختيار املصنف. وهو أقيس الوجهني( 0 )

1/ 9 . 
 . 9 /1، روضة الطالبني    /6العزيز : انظر. ختيار املصنفرجح الرافع  والنووي ا(   )
 .9 0/1، البيان 9  /9احلاوي الكبري (   )



 80 كتـاب اللقطــة

 ،، وإن كان خائنناً ( )ينًاِمإن كان َأ از عنه ج  ِةاب ي ولو تركها السيد يف يده على طريق النِّ
أصح  يف أمواله أو تركها يف يده على طريق النيابة يضمنها السيد يف رقبة عبده، وسائر

وعلنى هنذا لنو رأى عبنده      هلل علينه، رمحنة ا  ( )ذكره أبو إسنحاق  ،القولني
السنيد يف أحند    ( )فلنم مينعنه يضنمنه    ،وهو يقدر على منعه ،رجل مال ( )يتلف

 .االختيار وهو ،(1)الوجهني
؛ ألنه منن  (0)فهو كاحلر يف مجيع األحكام يف أصح القولني (6)بات َكولو التقط امُل

                                                 

 .91 /1، روضة الطالبني 9 0/1، البيان 9  /9احلاوي الكبري (  )
أن السيد يكنون  : ما ذكره أبو إسحاق هو ما رواه الربيع يف األم وهو خمالف ملا نقله املزين يف املختصر ( )

الصحيح ما نقله الربيع، وقد نقله املزين يف جامعه الكبري وإمنا : "فقال أبو إسحاق. منًا هلا يف رقبة عبدهضا
 ".أسقطه يف املختصر

،  10،  10، التعليقة الكنربى ص 9  /9، احلاوي الكبري  2 ، خمتصر املزين ص  0/ األم : انظر 
 .91 /1، روضة الطالبني  1/11، البيان 011/ حلية العلماء 

 .أتلف( ت)يف (  )
 .أضمنه( ظ)يف (  )
 .91 /1، روضة الطالبني  1/11البيان ( 1)
". املكاتبة لفظة وضعت لعتق على مال ُمن جَّم إىل أوقات معلومة حيل كل رم لوقته املعلوم: "قال األزهري( 6)

ب للعبد على مواله كتاب وقيل للمكاتبة كتابة تسمية باسم املكتوب جمازًا واتساعًا؛ ألنه يكتب يف الغال
 .بالعتق عند أداء النجوم مث كثر االستعمال حىت قال الفقهاء للمكاتبة كتابة

 .0  ، املصباح املنري ص01 الزاهر ص : انظر 
 .وهو قول الشافع  يف املختصر، ونص يف األم على أنه كالعبد( 0)
 .وقال الشاش  املنصوص أنه كاحلر 
من أصحابنا أن ذلك على اختالف حالني فاملوضع الذي قال فيه كاحلر إذا وقال آخرون : "قال املاوردي 

 ".كانت كتابته صحيح املوضع الذي قال هو كالعبد إذا كانت كتابته فاسدة
 ".األظهر صحة التقاطه: "وقال النووي 
 ، الوسنيط 90 ، التعليقة الكربى ص 1 /9، احلاوي الكبري  2 ، خمتصر املزين ص  0/ األم : انظر 

 .92 /1، روضة الطالبني  11،  0/11، البيان 011/ ، حلية العلماء 2  / 

 التقاط املكاتب
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 .( )ِكلُّم أهل التَّ
فهن  بيننهما    ( )ةينأ إن مل يكن بيننهما مها مث ينظر ف ،( )وكذلك املعتق نصفه

 .(1)ة فه  ملن وجدها يف يومه يف أصح القولنييأوإن كان بينهما مها ،( )نصفني
حيفظهنا   (0)قةامن يده أو يضم إليه  (6)ولو التقط الفاسق اخلائن فاحلاكم يننزعها

أو  ،األمني ع م  و ُه هاُفرِّع وعلى هذا ُي ،مثلهضى ِبْر؛ ألن صاحبها ال ي (2)يف أصح القولني
؛ ألنه رمبنا خينون يف   (0 )بتعريف الفاسق وحده (9)ها األمني وحده، وال يكتف ُفرِّع ُي

                                                 

 .2 1/ ، مغين احملتاج  0/11البيان (  )
 .هو على القولني يف العبد: املنصوص أنه كاحلر، ومن األصحاب من قال(  )

 .ورجح العمراين والنووي صحة التقاطه
، مغين احملتناج  99 /1، روضة الطالبني  0/11 ، البيان011/ ، حلية العلماء 2  / الوسيط : انظر 

 /1 2. 
النوبة، وهايأته مهايأة، وقند  : هتايأ القوم هتايؤًا من اهليئة جعلوا لكل واحد هيئة معلومة، واملراد: املهايأة(  )

  .هاييته مهاياة: تبدل للتخفيف فيقال
 .سيده يومًا مثله، وعليه نفقتهاملهايأة أن يكتسب لنفسه يومًا وعليه نفقته، ول: وقال يف احلاوي 
 . 1 /9احلاوي الكبري  ، 00 / ، املعجم الوسيط 9 1املصباح املنري ص : انظر 
، روضنة الطنالبني    0/11، البيان 011/ ، حلية األولياء 2  / ، الوسيط  1 /9احلاوي الكبري (  )

1/ 99. 
 .ه النوويوقيل أهنا تكون بينهما، واألظهر ما اختاره املصنف كما رجح( 1)
، مغين احملتناج  99 /1، روضة الطالبني  0/11، البيان 12 ، التنبيه ص  1 /9احلاوي الكبري : انظر 

 /1 2. 
 .ينتزعه( ظ)يف ( 6)
 .بقية( ت)يف ( 0)
 .أهنا كسب لواجدها: وهو األصح واختاره املزين ورجحه املاوردي والرافع  والنووي، والقول الثاين( 2)
، العزينز  0/110، البيان 016/ ، حلية العلماء  1 /9، احلاوي الكبري  2 ين ص خمتصر املز: انظر 

 . 9 /1، روضة الطالبني    /6
 .يكف ( ظ)يف ( 9)
 .وهو ظاهر نصه يف املختصر، والراجح من القولني( 0 )
 . 9 /1، روضة الطالبني    /6، العزيز  1 /9، احلاوي الكبري  2 خمتصر املزين ص : انظر 

 التقاط املعتق نصفه

 التقاط الفاسق
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 .( )كِلْما وي ه َكلُّم مث إذا مضى احلول خيتار الفاسق ت  ،( )يفِرْعالتَّ
وال  ،ا إلينه ه دُّأنه صادق جيوز له ر  ِطِقت ْلووقع يف قلب امُل ،ةَطْقولو وصف رجل ُل

 .(0)انم ك غريه يلزمه الضَّاِلأن امَل (6)بان (1)[ها إليه مثدَّر ] ولو ،( )( )[هادُّر ]يلزمه 
أو ضالة سواء كان معروفًا بالرد مع اجلعل أو  (9)ة أو آبقًاَطْقملن رد ُل (2)لْعوال ُج

ه يسنتحق  فنإن رادّ  .يف اآلبق -رمحه اهلل-خالفًا أليب حنيفة  ؛(  )(0 )مل يكن معروفًا
 .(  )عني درمهًاأرب

                                                 

 . 9 /1، روضة الطالبني    /6زيز الع(  )
 .6 1/ ، مغين احملتاج    /6، حتفة احملتاج  9 /1، روضة الطالبني    /6العزيز (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .ويف وجوب الرد خالف، وذكر النووي أن كالم املصنف هو املذهب(  )
، مغنين احملتناج      /1، روضة الطنالبني  6 1/1، البيان    / ، الوسيط 2  الوجيز ص : انظر 

 /1 2. 
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 .بات( ظ)يف ( 6)
 .2 1/ ، مغين احملتاج    /1، روضة الطالبني 0 1/1، البيان    / الوسيط ( 0)
واجُلْعنل  : "جعلت له ُجْعاًل، قال ابنن فناس  : األجر، يقال: بضم اجليم وسكون العني: اجُلْعل يف اللغة( 2)

 ".عل لإلنسان على أمر يفعلهما جي: واجُلع الة واجلعيلة
 .التزام عوض معلوم على عمل معني معلوم أو جمهول: واجلعالة يف االصطالح هي 
،   6/ ، فتوحات الوهاب 61 / ، الغرر البهية  9، املصباح املنري ص00 مقاييس اللغة ص : انظر 

 .9  / حاشية البحريم  
ن غري خوف وال كّد عمل، واإلباق بالكسر اسم منه فهنو  إذا هرب من سيده م: َأِبق العبد أبقًا: اآلبق( 9)

 .آبق، واجلمع ُأبَّاق
 .  ، املصباح املنري ص /0 ، لسان العرب 1 / النهاية : انظر 
 .معلومًا( ظ)يف ( 0 )
، روضنة الطنالبني    2 / ، الوسنيط   6 /9، احلاوي الكبري  2 ، خمتصر املزين ص  0/ األم (   )

1/ 62. 
 . 0 /1، البحر الرائق 0 /  املبسوط (   )

لو وصف رجل لقطة 
ووقع يف قلب امللتقط 

 صدقه
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مثنل ذلنك، وقنال     ( )إن جئتين بعبدي فلك كذا، وقال آلخر: ولو قال لرجل
ال أو ع ن ْجله اتفقت اأَل ( )(ٍلْععلى ُج)ث ُلكذلك، فردوا مجيعًا فلكل واحد ُا ( )لثالث
 .( )تاختلف

: مع غريه سئل فنإن قنال   (1)ردهفإن رددت عبدي فلك عشرة : ولو قال لرجل
ل عليه ْعاجُل َذقصدت أن آُخ: قال (6)سقط نصف العشرة، وإن سيده ونةُعقصدت به م 

متنام   الراداستحق  الرادونة ُعقصدت م : فال ش ء له، وسقط نصف العشرة، ولو قال
 .(0)، واهلل أعلمالعشرة

                                                 

 .اآلخر( ظ)يف (  )
 .الثالث( ظ)يف (  )
 .يف جعل( ظ)يف (  )
 .66 /9، احلاوي الكبري  2 ، خمتصر املزين ص  0/ األم (  )
 .ورده( ت)يف ( 1)
 .ولو( ظ)يف ( 6)
 . 0 /1، روضة الطالبني 21 / ، الوسيط 66 /9احلاوي الكبري ( 0)

و قال لرجل إن ل
جئتين بعبدي فلك 

 كذا

 لو َردَّ العبد مع غريه
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وذِ بُ المنْ  اطِ قَ تِ باب الْ 
( )

 

 ؛( )لكفاينات ، ائوهو من فرا ،هاُطَقِتبوذًا يلزمه اْلْناعلم أن كل من رأى طفاًل م 
 .( )أمجعني ( )جواِرح وإال  ؛فإذا قام به واحد سقط الفرض عن الباقني

 ِبْيم يف ج اِهر والدَّ ،راشوالِف ،وسُبْلمن الثوب امَل ُهَكَلوإذا التقطه فالذي يده عليه م 
اًل عنه ال ِصَفْنوأما املال الذي جبنبه ُم ،(1)وطة بثوبهُبْرم  أو ،ة اليت هو عليهاابَّوالدَّ ،يصهِمَق

 .(2)(0)[له]ن ون حتته ال يكوُفْد، وكذلك امَل(6)قريبًا منه كان أو بعيدًا ًةَطْقويكون ُل ،يكون له

                                                 

ذت الش ء أنبذه نبذأ ألقيته، فهو منبوذ، وصيب منبوذ أي مطروح، ومنه مسن   قال ابن فارس نب: املنبوذ(  )
النبيذ نبيذًا ألنه ينبذ أي يترك حىت يشتد، ونبذت األمر أمهلته واملنبوذ الذي تلقيه والدته يف الطريق حنني  

 .أخذ صيب ضائع ال كافل له: والتقاط املنبوذ شرعًا هو .تلده سواء محلته أمه من زنا أو نكاح
، 296/ ، املعجم الوسيط  2 ، املصباح املنري ص   1/ ، لسان العرب 20 /1مقاييس اللغة : انظر 

 .2  /1، روضة الطالبني 1  / ، الوسيط 9  الوجيز ص 
، روضة 09 /6، العزيز 1  / ، الوسيط 9  ، الوجيز ص 62 ، التنبيه ص 62 /9احلاوي الكبري (  )

 .2  /1الطالبني 
 .اإلمث، وص ْدٌر ح ِرٌج أي ضيق: واحلرج. واخرج( ت)يف (  )
 .   ، املصباح املنري ص0  مقاييس اللغة ص: انظر 
هنو  : فرض الكفاية هو فرض على اجلميع يسقط بفعل البع، كما رجحه الغزايل يف املستصفى، وقينل (  )

 .تعيَّنهو واجب على من حضر و: واحد كان كالواجب املخري، وقيل: فرض على واحد ال بعينه، أي
 .   / ، اإلحكام لآلمدي 0  / املستصفى : انظر 
، روضة 2/9، البيان 010/ ، حلية العلماء 0  / ، الوسيط 60 ، التنبيه ص 69 /9احلاوي الكبري ( 1)

 .   / الطالبني 
 .وهو الظاهر من كالم الشافع  وهو األصح( 6)
 .  1/ ، مغين احملتاج    /1، روضة الطالبني 0 /2البيان : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 .   /1، روضة الطالبني 29 /6، العزيز   /2، البيان 60 ، التنبيه ص 00 /9احلاوي الكبري ( 2)

 حكمـه

 إن وجد مع 
 اللقيط مااًل
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 .( )قهِرت ْسي  الََّئِل ؛مه إىل اقةلَّوس  ،ه القاض  من يدهع ز قة ن غري ِا ُطِقت ْلفإن كان امُل
 ،ع املال منهنِزْنوي  ،يف يده يَطِقاللَّ كُرْتني على ماله ي ِمَأولكنه ليس ِب ،ًةَقولو كان ِا

ه يف يده، ويأمره باإلنفاق عليه ُكُرْت، وإن كان أمينًا على املال أيضًا ي ( )ه إىل أمنيم لِّس وُي
اًل م ت ْحل قوله يف قدر ما أنفق إذا كان ما يذكره ُمب ْقيط ُيِق، وإذا بلغ اللَّ( )منه باملعروف

 .( )يف العادة
مل يكن  وإن ،(0) (6)[مبال]عليه من بيت املال  ق احلاكُمِفْنُي (1)(لام)ه ولو مل يكن ل

 .(2)الباقني عن سقط كفايته فإن قام به واحد مجاعة املسلمني يف بيت املال مال جيب على
ًا وعبدًا يسلم إىل ّركان ُح ، وإن(0 )ع بينهمار ْقيُ (9)ااحَّش وجده رجالن متساويان وت  ولو

 (  )دفعه (  )ًاّيِود ، وإن كان أحدمها ب (  )(دفعه إىل أمني)ن كان أحدمها فاسقًا ، وإ(  )رِّاحُل
                                                 

 .9  /1، روضة الطالبني 0  / ، الوسيط 9  ، الوجيز ص  0 /9احلاوي الكبري (  )
 .0  /1، روضة الطالبني  0 /9احلاوي الكبري (  )
 .2  /1، روضة الطالبني 1 /2، البيان  0 /9احلاوي الكبري (  )
 .2  /1، روضة الطالبني 6 /2البيان (  )
 (.ت)أسقطت من ( 6)  .ملك( ت)يف ( 1)

(6 ) 

وهو األصح من القولني، وااين القولني بأن يستقرض له احلاكم من بيت مال املسنلمني أو منن أحند    ( 0)
 .6  /1، روضة الطالبني 90 /6العزيز ، 0  ، الوسيط ص  0 /9احلاوي الكبري : انظر. املسلمني

 .املصادر السابقة( 2)
مها يتشاحان على أمر إذا تنازعاه ال يريد كل واحد منهما أن يفوتنه، وتشناح   : تنازعا، يقال: تشاحا( 9)

 .إذا شح بعضهم على بع،: القوم
 . 1 ، املصباح املنري ص91 / ، لسان العرب    خمتار الصحاح ص : انظر 
 .املذهب، وعليه مجهور األصحاب هذا هو( 0 )
 .21 /6، العزيز 6  / ، الوسيط  6 ، التنبيه ص 09 /9احلاوي الكبري : انظر 
 .2  /1، روضة الطالبني  2 /6، العزيز 09 /9، احلاوي الكبري 21 خمتصر املزين ص (   )
 .دفعته إىل الذين( ظ)يف (   )
 .البادية وأقام بالبادية، فهو بادبدأ إىل : البدوي هو الذي يسكن البادية، يقال(   )
 .  / ، املعجم الوسيط   ، املصباح املنري ص 60/  لسان العرب : انظر 
 .سلم دفعته( ظ)يف (   )

 إن كان امُلْلَتِقط 
 غري ثقة

 إن كان امُلْلَتِقط أمينًا

 إن مل يكن 
 لللقيط ما

لو وجد اللقيط 
 رجالن
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 .( () )يِِّور نإىل الَق
: ب أن يقنول لنه احلناكم   ح ت ْسن به، وُي ( )أنه ابنه أحلقه ( )طِقت ْلولو ادعى امُل

ه منن  ُبس ن ؛ ألننه اسنتقر ن   ٍةجَُّحبل إال ِبْقاه آخر ال ُيع مث إذا ادَّ ،بأي سبب هو ابنك
 .(1)األول

حىت يبلنغ   ك ِرة ُتاَففإن مل يكن له َق ،(2)ةاَفعلى الَق ُضر ْعمعًا ُي (0)اه اانانع ادَّ (6)فإن
 .(0 )ه إليه منهماُعْبإىل من مييل َط (9)بس ْنُيَف

                                                 

 .القروي هو الذي يسكن القرية وه  املصر اجلامع(  )
 .  0/ ، املعجم الوسيط 02 ، املصباح املنري ص 02 /1 لسان العرب : انظر 
، 6  / ، الوسيط 9  ، الوجيز ص  6 ، التنبيه ص 02 /9، احلاوي الكبري 21 ص خمتصر املزين (  )

 . 2 /6العزيز 
 .اللقيط( ت)يف (  )
 .أحلقته( ظ)يف (  )
 .  /2، البيان 6  / ، املهذب  6 ، التنبيه ص  9 /9، احلاوي الكبري 21 خمتصر املزين ص ( 1)
 .وإن( ظ)يف ( 6)
 .اجنبيان( ظ)يف ( 0)
مجع قائف، يقال قفت أاره إذا تبعته، فالقائف هو الذي يتبع اآلاار ويعرفها ويعرف شنبه الرجنل    القافة( 2)

 .فالن يقوف األار ويقتافه قيافة مثل قفا األار واقتفاه: بأخيه وأبيه ويقال
 .066/ ، املعجم الوسيط    ، املصباح املنري ص  9 /9لسان العرب : انظر 
 .فينتسب( ظ)يف ( 9)
، 1  /6، العزيز    ، الوجيز ص  6 ، التنبيه ص 91 /9، احلاوي الكبري 21 املزين ص  خمتصر( 0 )

 .9  /1، روضة الطالبني 0 /2البيان 

 لو ادعى امللتقط 
 أنه ابنه

 لو ادعاه اثنان
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 .( )أو كافرًا ( )ى النسب بني أن يكون أحدمها عبدًاو ْعوال فرق يف د 
وبه قنال أبنو    ( )ه املزينَلَق، ون ( )القولني ة للمرأة حبال يف أصحو ْعوال د 

 صَّمعرفة ذلك من طريق املشاهدة بالبينة ن  (6)ميكن ؛ ألنه(1)رمحة اهلل عليه حنيفة
 .(0)عليه الشافع  يف املزين

اريتنه  اه آخنر ال يقبنل إال ببيننة أن ج    ع ن أو ادَّ ،ط أنه عبدهِقت ْلى امُلع ولو ادَّ
 .(2)هنِكْله يف ُمُتْدَلو 

 .(9)له امُلَقرُّقه دَّل إقراره إذا ص ب ْقيق ُيِقوغ أنه ر ُلبعد الُب رََّقولو َأ
                                                 

وهو أصح القولني، ونصه يف املختصر فالعبد كاحلر يف أمر النسب، ويف القول الثاين املنع؛ ألن العبد ليس (  )
 .أهاًل لالستحقاق

 .   /6، العزيز    ، الوجيز ص90 /9، احلاوي الكبري 21 خمتصر املزين ص: انظر 
 .1  /6، العزيز    ، الوجيز ص 90 /9، احلاوي الكبري 21 خمتصر املزين ص (  )
 : يف دعوة املرأة االاة أوجه ( )

وهو . أنه ال يقبل منها ادعاء اللقيط ولدًا لنفسها بينة تشهد بوالدته سواء كانت ذات زوج أو مل تكن: أحدها
 .ظاهر نص الشافع 

أهنا إذا كانت ذات زوج مل يصر ولدًا هلا مبجرد الدعوى حىت تقيم بينة بوالدته، وإن كانت غنري ذات  : اانيها
 .زوج تقبل منها وأحلق هبا

 . أنه ال دعوة هلا يف إحلاقه بزوجها وال يف ادعائه لنفسها إال ببينة تقيمها على والدهتا له: االثها
 .   /6، العزيز 6 /2، البيان 9/100ري احلاوي الكب: انظر 
 .26 خمتصر املزين ص (  )
 . 00/ ، جممع األهنر 2  /0 املبسوط ( 1)
 .ال ميكن( ظ)يف ( 6)
 .26 خمتصر املزين ص ( 0)
، روضة    /6، العزيز 0 /2، البيان 2  / ، املهذب 9/101، احلاوي الكبري 26 خمتصر املزين ص ( 2)

 .   /1الطالبني 
، روضنة الطنالبني   1  /6، العزينز     / ، الوسنيط     ، الوجيز ص 0 9/1حلاوي الكبري ا( 9)

1/  0. 

 إقرار اللقيط بالرق

 لو ادَّعى امللتقط 
 أنه عبده

 دعوة املرأة
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له إقنراره  امُلَقرُّ  دَّ، ولو ر ( )قل إقراره بالرِّب ْقق ال ُيولو كان أقر أنه حر مث أقر بالرِّ
ًا يف مجينع  ّران ُحن ل إقراره الثاين، وكب ْقلغريه ال ُي ِقالرِِّب رََّق، مث َأطُّته َقْكَلما م : وقال

 .( )أحكامه يف أصح القولني
ل ب ْقُي ( )[والنكاح] ،والشراء ،ات من البيعَفرُّص بالتَّ ( )ق بعد ما تصرفبالرِّ رََّقولو َأ
 .(1)غريه يف أصح القولني رَُّضل فيما ي ب ْقوال ُي ،هضرُّقوله فيما ي 

                                                 

 .0  /1، روضة الطالبني 1  /6، العزيز   / ، الوسيط    ، الوجيز ص 0 9/1احلاوي الكبري  ( )
 .لوهذا هو املذهب املنصوص وهو الذي قطع به اجلمهور، والقول اآلخر خرجه ابن سريج أنه يقب(  )
، روضنة الطنالبني   2  /6، العزيز 1  / ، الوسيط    ، الوجيز ص 26 خمتصر املزين ص : انظر 

1/  0. 
 .يصرف( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .وهو اختيار املزين وأظهر القولني( 1)
، روضنة الطنالبني   9  /6، العزينز  2 /2، البيان    ، الوجيز ص 26 خمتصر املزين ص : انظر 

1/  0. 

إقرار اللقيط باحلرية 
 مث الرق

لو أقر بالرق بعد ما 
تصرف بالبيع أو 

 الشراء
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 ( )ِض ائِ رَ فَ الْ  ابُ تَ كِ 

ژ گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱگ  گ   ژ  :قال اهلل تعاىل
( ). 

ه مننها كاننت عليهنا أهنل     فأربعة أوج :ٍهِجْويث على تسعة َأاِرو امَل نَّواعلم َأ
ها خ س ن كانت عليها أهل اإلسنالم مث ن   د اإلسالم بإبطاهلا، وأربعة أوجهر و َف اجلاهلية،

منا سنواه    خ ِسوالوجه التاسع هو الذي عليه اإلسالم إىل يومنا هذا، وبه ُن تعاىل، اهلل
وواراه  ،وواراه الرجال دون النساء ،األربعة اليت كان عليها أهل اجلاهلية الوجوه فأحد

 ( )ينف ِلومرياث احَل ،( )مِّزوجة األخ أو الع  هًاْروواراه النساء َك ،الكبار دون الصغار
                                                 

 :تعريف الفرائض لغة(  )
الفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل على تأاري يف ش ء : "الفرائُ، مجع فريضة من َفر ض ، قال ابن فارس 

َفر ض  لنه يف  : ويقال. وَفر ض  األمر أي أوجبه وكتبه وألزمه. احلز يف الش ء: من ح زٍّ أو غريه، فالَفْرُض
والفرضة من النهر مشرب املناء مننه،   . موضع حزها للوتر وفرضة القوس. قدر له نصيبًا: العطاء، أي

والَفْرض العطية املوسومة، ورجل فري، وفارض عامل بالفرائ،، واشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير 
 : لقوله تعاىل         ( 0  سورة البقرة، من اآلية )مسيت فرائ، منن  : قدرمت، وقيل: أي

 .إلجياب واإللزامالفرض مبعىن ا
 .نصيب مقدر شرعًا للوارث: والفرض اصطالحًا

هو الفقه املتعلق باإلرث والعلم املوصل ملعرفة قدر ما جيل لكل ذي حنق منن   : تعريف علم الفرائض
 .مسائل قسمة املواريث: ه  فالفرائض، (التركة

،  60/ املعجم الوسيط ،  0 ، املصباح املنري ص 00 /0، لسان العرب 22 / مقاييس اللغة : انظر 
 . /6، هناية احملتاج 1/ ، مغين احملتاج  / أسىن املطالب 

 .  : سورة النساء، آية(  )
 .   /6، العزيز 9/2، البيان 6  /0 احلاوي الكبري (  )
حالف فالن فالنًا فهو حليفه، وبينما حلف ألهنما حتالفًا األمينان أن يكنون   : احلليف هو احملالف، يقال(  )

 .مها واحدًا بالوفاء، فأصل احللف املعاقدة واملعاهدة على التعاضد والتساعد واالتفاقأمر
 . 9 / ، املعجم الوسيط 0  ، املصباح املنري ص  9/1لسان العرب : انظر 

أوجه املواريث يف 
 اجلاهلية واإلسالم

 مشروعيتها
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 ،كُان ِربنك، تنراين وأَ  ْريب ح ْروح  ،مكْلم  ِسْلوِس ،يقول دم  دمكأن  ( )[وهو]
 .( )عنك لِقْعوَأ ،( ) عنِّ ( )لِقْعوت 

 ،(6)واألخنوة  ،(1)ارث على اهلجرةو التَّ :ا األربعة اليت كان عليها أهل اإلسالممَّوَأ
                                                 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .وتعتقل( ت)يف (  )
 .غرمت جنايتهتغرم عين ما لزمين من آية وجناية يقال عقلت عن فالن إذا : تعقل عين أي(  )
 .   ، املصباح املنري ص 00/ مقاييس اللغة : انظر 
 (.2 66)رواه مسلم برقم ( ال حلف يف اإلسالم وأميا حلف كان يف اإلسالم مل يزده اإلسالم إال شد)يف احلديث (  )
حكاه  ، ويدل عليه ما"فجعل احلليف يف صدر اإلسالم مبننزلة األخ لألم َفُأْعط  السدس: "قال املاوردي 

 : أكثر املفسرين يف قوله تعاىل               ( ،سور النساء  .) 
  :وقوله تعاىل"وقال ابن كثري يف تفسريه                    أي والذين

أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من املرياث كما وعدتوهم يف األميان املغلظة، إن اهلل حتالفتهم باألميان املؤكدة 
 ...".شاهد بينكم يف تلك العهود واملعاقدات

 : وقد كان هذا يف ابتداء اإلسالم مث نسخ بعد ذلك بقوله تعاىل              

    (01نفال، سورة األ.) 
وكثري من الطربية  -رمحهما اهلل-و ع دَّ أبو عل  الزجاج  والقاض  الروياين : "ولذلك قال الرافع  

التوارث باحللف والنصرة من وجوه اإلرث يف اجلاهلية دون ما كانوا عليه يف ابتداء اإلسالم واملشهور 
 : ه تعاىلجريان التوارث به يف ابتداء اإلسالم، و َقد ُحِمَل عليه قول           

      مث نسخ ذلك."... 
، احلاوي 0 1/ ، أحكام القرآن البن العريب 90 / ، تفسري ابن كثري  1/1تفسري ابن جرير : انظر 

 .   /6، العزيز 6  /9الكبري 
ه دون من مل يهاجر يمن أسلم وهاجر معه من مناسب هوهاجر وراالتوارث على اهلجرة هو أنه كان الرجل إذا أسلم ( 1)

 .معه من مناسبيه مثل أن يكون له أخ وابن مسلمان فهاجر معه األخ دون االبن فرياه أخوه دون ابنه
 .   /6، العزيز 9/2، البيان 2  /9احلاوي الكبري : انظر 
 : أورد ابن جرير قواًل عن ابن عباس يف قوله تعاىل( 6)                  قال

كان املهاجرون حني قدموا املدينة يرث املهاجري األنصاري دون ذي رمحه لألخوة اليت آخى رسول اهلل 
= 
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 .( )والوصايا ،( )والتبين
 :فمذكور يف االث آيات منن القنرآن وهن     :وأما الذي عليه املسلمون اليوم

ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  اآليننننة، ژگ  گ   ژ 
اآليننننة،  ( )

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  :لثالثةوا
( ). 

قربه من ماله باملعروف ال  (1)وجتهيزه، ومؤنة ،ينهِفْكت أ أواًل ِبد ْبواعلم أنه إذا مات املرء ُي
 .(6)كانت اياه إنص و  ُذفَّن دينه إن كان عليه، مث ُي ىض ْقمث ُي ،صريًاْقوال ت  ،فًار س 

                                                 
= 

  : بينهم، فلما نزلت هذه اآلية        ( سورة النساء، من اآلية   )ُنِسخ ت. 
أحندمها منا أورده   : وذكر ابن العريب أن الناس اختلفوا يف اآلية وأورد عن ابن عباس قولني يف اآلينة  

 .جرينر ابن
 .0 1/ الدر املنثور للسيوط   ،0 1/ ، أحكام القرآن البن العريب  1/1تفسري ابن جرير : انظر 
 .اختذه ابنًا: تبناه أي: هو أن يدع  بنوته يقال: التبين(  )
 . 0/ ، املعجم الوسيط  9/  ، لسان العرب 66خمتار الصحاح ص : انظر 
 .كان ال يرث مع الوالدين غريمها إال وصية األقربني فأنزل اهلل آية املرياث: عن ابن عباس قال(  )
   : كان ولد الرجل يراونه وللوالدين الوصية فنسختها: وعنه أيضًا قال         

   ...  (.0سورة النساء، من اآلية )اآلية 
 .ن س خ  من ي ِرُث ومل ي ْنس خ  األقربني الذين ال يراون: وأورد ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس قوله 
 .   / ، الدر املنثور 0  / تفسري ابن جرير : انظر 
   : سورة النساء، آية ( )
 06  :سورة النساء، آية ( )
ُمْؤن ة و م ُؤون ة و ُمون َة بدون مهز، ويقال م ان ه ي ُمون ه م ْونًا إذا احتمنل  : وفيها االث لغات. ومؤونة( ظ)يف ( 1)

 .م ُؤون ت ه وقام بكفايته فهو رجل ممون، و م ان الرجل أهله ي ُمون هم م ْونًا وم ُؤون ة كفاهم وأنفق عليهم
 .09 املنري ص  ، املصباح1  /  لسان العرب : انظر 
 . /6، روضة الطالبني 1  /6، العزيز 9/9، البيان   / املهذب ( 6)

احلقوق الواجبة يف 
 تركة امليت
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 .( )ِداَلْوواأَل ،اِنج ْووالزَّ ،وانب اأَل: ٌةالَاَا اٍلبكل ح  ُثْري  ْنم و 
 .( )ووالء ،ونكاح ،( )رحم: ( )وص االاةُصوارث على اخُلالتَّ اُتب ْاوِإ

 .، والقتل، واختالف الدينُقالرِّ: (1)واملوانع من اإلرث االاة
 ؛هِفْصِن ُفْص، وِنُعْبوهو الرُّ ؛هَفْصوِن ،ُفْصالنِّ: ة يف الكتاب ستةود ُدْحوض امَلُروالُف
 .(6)سُدوهو السُّ ؛هِفْصِن صُفوِن ،ُثُلوهو الثُّ ؛هَفْصان، وِنَثُل، والثُُّنُموهو الثُّ

                                                 

 .91 /6، العزيز 0 / ، الوسيط 2  الوجيز ص(  )
عرب املصنف بكلمة إابات، أو عرب األكثرون عن هذه الثالاة بسبب التوارث اخلاص، وهناك سبب عنام  (  )

 .باألسباب الثالاة فماله لبيت املالوهو جهة اإلسالم فمن مات ومل خيلفه من يراه 
 .6  /6، العزيز   /9، البيان  / الوسيط : انظر 
، لسان العنرب  1  مقاييس اللغة ص : ه  قرابة امليت وأصلها الرحم اليت ه  بنت الولد، انظر: رحم(  )

 .26 ، املصباح املنري ص    /  
ويل واملوىل الناصر واملوىل الويل الذي يلن  علينه   رجل والء وقوم والء مبعىن : الوالء مصدر ويل، تقول(  )

 .أمرك والوالء النصرة، لكنه خص يف الشرع بوالء املعتق
 .وهو أن يكون أوىل به يف اإلرث من غريه إذا مل يكن له وارث نسب: قال ابن فارس 
 . 11، املصباح املنري ص 09 /1 ، لسان العرب  06 مقاييس اللغة ص : انظر 
زايل فجعلها ستة موانع فذكر من املوانع انتفاء النسب باللعان، وإذا استبهم التقندم والتنأخر يف   وأما الغ( 1)

 .املوت، وما مينع من الصرف يف احلال، وهو اإلشكال يف الوجود أو النسب
قد يكون يف الشخص صفة أو تعرض بينه وبني املورِّث حالة متنع من اإلرث، ورمبا مسناه  : قال الرافع  

ون حجبًا باألوصاف، وما سبق حجبًا باألشخاص، وملا كانا مجيعًا مقتضنيني للحرمنان، قنرن    الفرضي
 .صاحب الكتاب بينهما، يقصد صاحب كتاب الوجيز وهو الغزايل

وقد جعلها النووي مخسة موانع فذكر ما ذكره الروياين وأضاف استبهام التقدم والتأخر يف املوت، واملانع  
 .أن يلزم من التوريث عدمهاخلامس عنده الدور وهو 

 .وأما األسباب اليت متنع من الصرف يف احلال فأفردها بباب مستقل 
 .1 ، شرح الرحبية ص9 /6، روضة الطالبني 6/10، العزيز0 / ، الوسيط 9  الوجيز ص: انظر 
 . 6/11، العزيز 1 / ، الوسيط 10 ، الوجيز ص  9 ، التنبيه ص 60 /0 احلاوي الكبري ( 6)

 مٌن يرث بكل حال

 أٌسباب اإلرث

 موانع اإلرث

 الفروض وأصحاهبا
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، ( )(واألخت منن األب واألم )االبنة، وابنة االبن، : ض مخسةْرَفَف :ُفْصفأما النِّ
 .( )( )[والزوج ،من األب واألخت]

 ( )و ولد االبن، والزوجنة الزوج عند وجود الولد أ: ض شخصنيْرَفَف: ُعْبوأما الرُّ
 .(1)عند عدم الولد وولد االبن

 .(6)ولد االبن وأ ،ض الزوجة عند وجود الولدْرَف :والثُّْمُن
 .(0)األب من ولألختني ولألختني من األب واألم، والبنيت االبن، االبنتني،: بعْرأَلوالثُُّلَثاِن 
وات خ واأَل ِةو ْخواإِل] ،(9)يف حالة، واألم (2)للجد يف بع، املواضع: لثالاةوالثُُّلُث 

 .(0 )ن األمنم
                                                 

 (.ت)ررت يف ك(  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 . 6/11، العزيز 1 / ، الوسيط 60 /0 احلاوي الكبري (  )
ووافقه الرافع ، وهو األوىل؛ ألن العدد من الزوجات " وفرض الزوجة أو الزوجات: "وعرب املاوردي بقوله(  )

 .يأخذ حكم الزوجة الواحدة
 . 6/11، العزيز 60 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 . 6/11، العزيز 1 / ، الوسيط 60 /0 اوي الكبري احل( 1)
 .1 / ، الوسيط 60 /0 احلاوي الكبري  (6)
 . 6/11، العزيز 1 / ، الوسيط 60 /0 احلاوي الكبري  (0)
ويزيد اجلد مع اإلخوة يف بع، املواضنع  : "جعل املصنف اجلد من أصحاب الثلث، ووافقه الرافع  فقال( 2)

ألكثرون يف هذا املوضع، وأراد ببع، املواضع إذا اجتمع اجلد واإلخوة ولنيس  ومل جيعله ا". وهو األصح
معهم من له فرض فللجد األحظ من املقامسة أو الث مجيع املال فإن كان معه أخ واحد فاألحظ له هاهنا 
اة املقامسة؛ ألنه يأخذ نصف مجيع املال، وإن كان معه أخوان استوت له املقامسة والثلث وإن كان معه اال

 .وهذا هو مذهب الشافعية. إخوة فما زاد فاألحظ له هاهنا أن ينفرد بثلث مجيع املال
، العزينز   9/9، البينان  99 ، التنبينه ص  06 /0 ، احلاوي الكنبري  22 خمتصر املزين ص : انظر 

1/11 . 
 .تاألم ترث الث املال إذا مل يكن للميت ولد وال ولد ابن وال اانان من اإلخوة واألخوا( 9)
 .6/9، روضة الطالبني 9 /9، البيان 91 ، التنبيه ص  6 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .املصادر السابقة (0 )

 أصحاب النصف

 أصحاب الربع

 أصحاب الثمن

 أصحاب الثلثني

 أصحاب الثلث
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، والبنة (1)، وللجدة( )يف حالة ( )، ولألب( )[( )األم يف حالة: رَفن  عِةْبلس  ُسْدوالسُّ
ولألخت من األب مع األخت من األب، وللجد، ولنألخ أو   ِبْلمع ابنة الصُّ]االبن، 

 .(0)(6)[األخت من األم
وال ترث اإلخوة من األب مع األخ منن   (0 )[(9)مع االبن ولد االبن (2)رثيوال ]
اجلدات مع األم، وال ترث اإلخوة واألخوات مع االبن وابن  (  )، وال ترث(  )األبوين

 ،األب :، وال ترث أوالد األم مع أربعنة (  )اجلد مع األب (  )رثياالبن واألب، وال 
                                                 

 .ترث األم السدس مع احلجب بأن يكون معها ولد أو ولد ابن أو اانان من اإلخوة واألخوات(  )
 .6/9 ، روضة الطالبني9 /9، البيان 91 ، التنبيه ص  6 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .واألب( ظ)يف (  )
 .يرث األب السدس مع االبن وابن االبن(  )
 .9/11، البيان 96 التنبيه ص : انظر 
: وحصل يف ضبط اجلدات الواراات على املشهور عبارتان: السدس فرض للجدة أو اجلدات، قال النووي( 1)

ح، ذكور أو مبحن، اإلنناث إىل حمن،    ه  كل جدة أدلت مبح، إناث أو مب: إحدامها أن يقال"
 ".ه  اليت ال تدىل مبح، الواراني غري واراة والباقيات واراات: الذكور، الثانية

 .6/9، روضة الطالبني  9/1، البيان 91 ، التنبيه ص 20 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 . 6/11لعزيز ، ا1 / ، الوسيط 10 ، الوجيز ص  6 /0 احلاوي الكبري ( 0)
 .ترث( ت)يف ( 2)
 .0 / ، الوسيط 2  ، الوجيز ص 96 ، التنبيه ص  6 /0 احلاوي الكبري ( 9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .9/60، البيان 0 / ، الوسيط 2  ، الوجيز ص 96 التنبيه ص (   )
 .يرث( ظ)يف (   )
 .ترث( ت)يف (   )
 .0 / ، الوسيط 2  ، الوجيز ص 96 التنبيه ص (   )

 أصحاب السدس

 مسائل يف احلجب
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 .( )وأوالد االبن ،والولد ،واجلد
وإن عنال،   ؛االبن، وابن االبن، واألب، واجلد: جال عشرةومجيع من يرث من الر

من األبوين أو منن األب دون األم،   ِةو ْخة من األبوين، أو من أحدمها، وبنو اإِلو ْخواإِل
واألعمام من األبوين أو من األب، وبنو األعمام من األبوين أو منن األب، والنزوج،   

 .( )قِتْعامُل ىَلْووامَل
االبنة، وابنة االبن، واألم، واجلدة، أم األم، وأم : ن النساء سبعيرث م ( )نومجيع م

 .( )ةَقِتْعامُل ُةاَلْووالزوجة، وامَلاألب، واألخوات لألبوين أو ألحدمها، 
                                                 

األب، واجلد، واالبن، والبنت، وابن االبن، : حيجبه ستة( ولد األم)ذكر الغزايل يف الوسيط بأن األخ ألم (  )
وبنت االبن، وهنا ذكر أربعة وال فرق بينهما باعتبار أن الولد إما ابن أو بنت، وأوالد االبن إما ابن االبن 

 .أو بنت االبن
 .0 /6لبني ، روضة الطا9/60، البيان 2 / الوسيط : انظر 
االبن، وابن االبن : الواراون من الرجال مخسة عشر: وفصَّل الشريازي والعمراين والرافع  والنووي فقالوا(  )

وإن سفل، واألب، واجلد وإن عال، واألخ لألب واألم، واألخ لألب، واألخ لألم، وابنن األخ لنألب   
بن العم لألب واألم، وابنن العنم لنألب    واألم، وابن األخ لألب، والعم لألب واألم، والعم لألب، وا

 .والزوج، واملوىل املعتق
وال فرق هنا؛ ألن املاوردي والغزايل والروياين ذكروها على سبيل اإلمجال واإلجياز، والشريازي والعمراين  

 .ذكروها بالتفصيل
، روضة 9  /6، العزيز   /9، البيان  / ، الوسيط  9 ، التنبيه ص    /0 احلاوي الكبري : انظر 

 . /6الطالبني 
 .ما(: ت)يف (  )
 :الواراات من النساء عشر:: وفصَّل العمراين والرافع  والنووي فقالوا(  )
البنت، وبنت االبن وإن سفلت، واألم، واجلدة أم األب، واألخت لألب ولألم، واألخت لألب، واألخت  

 .لألم، والزوجة، واملوالة املعتقة
 .اوردي والغزايل والروياينوهو تفصيل ملا أوجزه امل 
 .وذكر الشريازي يف التنبيه أن الواراات إحدى عشرة فزاد موالة املوالة 
، العزيز   /9، البيان  / ، الوسيط    ، الوجيز ص 9 ، التنبيه ص   /0 احلاوي الكبري : انظر 

= 

 الوارثون من الرجال

 الوارثات من النساء
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إذا انفرد به إال الزوج، ] رق كل املالْغت ْسوكل واحد من الرجال الذين ذكرناهم ي 
ه، ولنيس يف  ْيَلاد ع ز األم السدس وال ُيواألخ من األم؛ فإن للزوج النصف، ولألخ من 

 .( )ةَقِتْعامُل ُةاَلْوإال امَل ( )[كل املالي ْست ْغِرق النساء من 
مث ابن االبن، وإن سفل، مث األب، مث اجلد وإن عال، إن  ( )بناال ( )وأقرب العصبة

، مث مث األخ من األب]مل يكن أخ، فإن كان معه أخ يشاركه، مث األخ من األب واألم 
مث ابن األخ من األب مث العم من األب واألم، مث العم من  (1)[ابن األخ من األب واألم

األب، مث ابن العم من األب واألم، مث ابن العم من األب مث عم األب، مث بنوه، مث عنم  
مث  ،بات فاملوىل املعتنق ص وعلى هذا فإن مل يبق من القرابة أحد من الع  .(6)اجلد، مث بنوه

إال أن أخا املوىل أوىل من جند املنوىل يف    (0)ق على الترتيب الذي ذكرناِتْعات امُلب ص ع 
فإن مل  .(9)أختهُيع صَّب  ال  هأخته وكذلك أخو ُبصَّع ى ال ُيَلْووابن امَل .(2)أصح القولني

                                                 
= 

 . /6، روضة الطالبني 9  /6
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .6/1 ، روضة الطالبني10 /6العزيز (  )
 .كل ذكر ليس بينه وبني امليت أنثى: العصبة: العصبة عرفها الشريازي فقال(  )
 .كل ذكر يديل إىل امليت بنفسه أو بذكر: العصبة: وعرفها الغزايل فقال 
 .كل ذكر ال يديل إىل امليت بأنثى: وقال العمراين يف البيان 
 .وهو موافق لتعريف الشريازي 
 .9/00، البيان   / لوسيط ، ا90 التنبيه ص : انظر 
 .ابن( ت)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .  / ، الوسيط 6  ، الوجيز ص 22 /0 ، احلاوي الكبري 22 خمتصر املزين ص ( 6)
 9 /6، روضة الطالبني 6  ، الوجيز ص  9 /0 ، احلاوي الكبري 22 خمتصر املزين ص ( 0)
 .لف الطربي واألكثرينهو أظهر القولني عند الشيخ أيب حامد وأيب خ( 2)
 .  /6، روضة الطالبني 20 /6العزيز  
فإذا ابت أن األبناء أوىل بالوالء من البنات، فيكون البن املوىل دون بنت املنوىل، وهنو   : "قال املاوردي( 9)

= 

ــوارث ــذي  ال ال
يستغرق كل املال 

 إذا انفرد

 الَعَصبة
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سلمني، امل ( )مال ِتْيإىل ب  دَّر ه فإن مل يكن ُيباُتص ىل، مث ع ْوىل امَلْوم يكن عصبات املوىل َف
 .( )وهم وراته؛ ألهنم يعقلون عنه

 .( )االبن، وابن االبن، واألخ من األب واألم، واألخ من األب: واهتمخ ون َأُبصِّع وأربعة ُي
ابن األخ مع العمة، والعم مع بننت أخينه،   : مُهن ْاِروأربعة ذكور يراون نساء ال ي 

 .(1)هِتيَقِتع  ( )ى معَلْووابن العم مع ابنة عمه، وامَل
 .(0)هايِقِتة مع ع اَلْوأم األم مع ابن بنتها، وامَل: همااِنَاِرذكرين ال ي  (6)راانتوامرأتان 
 .(2)مع البنات ٌةب ص صيب إال األخوات، فإهنن ع ْعنفرد أنثى بالتَّوال ت 

 :(0 )ولُصام الوراة من سبعة ُأه ِس (9)ذخ ْؤُيواعلم أنه 
                                                 

= 

 ".اجلمهور قول
ته من النسب فإن مل يوجد املعتق فاالستحقاق لعصبا: وذكر الرافع  والنووي ضابطًا لعصبات املعتق فقاال 

الذين يتعصون بأنفسهم دون من يعصبهم غريهم فال ترث النساء بالوالء إال ممن أعتقن أو أعتق من أعتقن 
 ...".أو جر الوالء إليهن من أعتقن

 .  /6، روضة الطالبني 09 /6، العزيز  9 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .املال( ت)يف (  )
 .9 /6، روضة الطالبني 01 /6، العزيز 6  ، الوجيز ص 96 /0 احلاوي الكبري (  )
 . 9/0، البيان 92 ، التنبيه ص 90 /0 احلاوي الكبري (  )
 .واملوىل يف عتيقته( ظ)يف (  )
 .   /0 احلاوي الكبري ( 1)
 .يراان( ت)يف ( 6)
 .   /0 احلاوي الكبري ( 0)
 . 0 /9، العزيز  9/1، البيان 6  الوجيز ص ( 2)
 .يوجد( ت)يف ( 9)
 .أصل املسألة هو العدد الذي خيرج منه سهامها( 0 )
 .اليت وراتها أصحاب فروض أو بعضهم صاحب فرض املسائل أصول واألصول اليت ذكرها املصنف ه  
أما املسائل اليت يكون الوراة كلهم عصبات فإن كانوا ذكورًا أو إنااًا فالقسمة بينهم بالسوية وصورته يف  

= 

 أصول املسائل
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 .( )( )عشر، وأربعة وعشرين ( )ينواا ،انيةومث ،وستة ،وأربعة ،واالاة ،من اانني
 :وه  ( )وُلُعاالاة منها ت 

 .(6)عشر وأربعة وعشرون (1)اواان ،ستة
 .فالفريضة من اانني ؛أو نصف ونصف ،فإذا كان يف املسألة نصف وما بق 

 .(2)وغريه (0)زوج وعصبة مثل األخ: مثال األول
                                                 

= 

وة رقيقًا ميتلكنه على التساوي، وإن كانوا ذكورًا وإنااًا قدرنا كل ذكر اانني اإلناث احملضات أو تعتق نس
 .وقسمنا املال وأعطينا كل ذكر سهمني وكل أنثى سهمًا فعدد الرؤوس يف هذا النوع هو أصل املسألة

ينه يف  وزاد زائدون على األصول السبعة اليت ذكرها الروياين مثانية عشر، وستًا واالاني، وهذا حيتناج إل  
 .مسائل اجلد إذا افتقر إىل مقدر والث ما يبقى بعد املقدر

 .  / ، مغين احملتاج  6/6، روضة الطالبني  6/11، العزيز 1 / الوسيط  
 .واانا( ظ)يف (  )
 .وأربعة وعشرون (ظ)يف  ( )
 . 6/6، روضة الطالبني  6/11، العزيز 1 / الوسيط (  )
الالم واحلرف املعتل، ياء كان أو واوًا أو ألفًا، أصل واحد يندل علنى   العني و: "قال ابن فارس: العول(  )

 ".السمو واالرتفاع
 .وعالت الفريضة عواًل أيضًا، ارتفع حساهبا وزادت سهامها فنقصت األنصباء 
وأما العول فهو زيادة الفروض يف التركة حىت تعجز التركة عن مجيعها فيدخل الننقص  : "قال املاوردي 

 ".باحلصص وال خيص به بع، ذوي الفروضعلى الفروض 
 .   /0 ، احلاوي الكبري 10 ، املصباح املنري ص  66مقاييس اللغة ص  
 .وااىن( ت)يف ( 1)
 .  / ، مغين احملتاج  9/6، البيان 1 / ، الوسيط 0  /0 احلاوي الكبري ( 6)
 .األب( ظ)يف ( 0)
 :صورة املسألة( 2)

    
 1 زوج

2 
  

   ب أخ
 

 األصول اليت تعول
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 .( () )زوج وأخت من أب وأم: ومثال الثاين
 .فالفريضة من االاة ،أو الثان وما بق  ،إذا كان يف املسألة الث وما بق و

 .( )أم وأب: مثال األول
 .(1() )ابنتان وأخ: ومثال الثاين

وما  ،والث ،أو ربع، أو ربع ونصف وما بق  ،وما بق  ،وإذا كان يف املسألة ربع
 .فالفريضة من أربعة ؛بق 

 .(6)وأب ،امرأة: مثال األول
                                                 

 :ة املسألةصور(  )
    

 1 زوج

2 
  

 1 أخت ألب وأم

2 
  

 

 .6 / ، الوسيط 0  / احلاوي الكبري (  )
 :صورة املسألة ( )

    
 1 أم

3 
  

   ب أب
 

 :صورة املسألة ( )
    

 2 ابنتات

3 
  

   ب أخ
 

 . 6/6، روضة الطالبني 0 / ، الوسيط 0  / احلاوي الكبري ( 1)
 :صورة املسألة (6)

    
 1 جةزو

4 
  

   ب أب
 

تطبيقات على 
 أصول املسائل
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 .( )وأخ ،وابنة ،زوج: ثاينومثال ال
 .( )( )وأبوان ،امرأة: ومثال الثالث

فالفريضة من  ؛وما بق  ،ونصف ،أو سدس ،وما بق  ،وإذا كان يف املسألة سدس
 .ةنست

 .( )وابن ،أب: مثال األول
واالاة البنته، وما بق  سنهمان   ،واحد :وابنة، فلألب السدس ،أب: ومثال الثاين

                                                 

 :صورة املسألة ( )
    

 1 زوج

4 
  

 1 بنت

2 
  

   ب أخ
 

 :صورة املسألة ( )
    

 1 زوجة

4 
  

 1 أم

3 
   الباق 

   الباق  أب
 

 .  / ، مغين احملتاج  6/6، روضة الطالبني 0  / احلاوي الكبري  ( )

  :صورة املسألة ( )
  6 

 1 أب

6 
  

 1 ب ابن
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 .( () )لألب
 . فالفريضة من مثانية ؛وما بق  ،ونصف ،أو مثن ،وما بق  ، املسألة مثنوإذا كان يف
 .( )وابن ،امرأة: مثال األول
 .(1() )وعصبة ،وابنة ،امرأة: ومثال الثاين

 .عشر من ااينفالفريضة  ؛وما بق  ،وسدس ،ربع ،وإذا كان يف املسألة
 .(6)زوج وابن وأب: مثاله

                                                 

 :املسألةصورة  ( )
  6 6 

 1 ابنة
2     

 1 أب
ب+ 6   +    

 

 . 6/6، روضة الطالبني 6/111العزيز  ( )
 :صورة املسألة ( )

  2 
 1 زوجة

8 
  

 0 ب ابن
 

 :صورة املسألة ( )
  2 

 1 زوجة

8 
  

 1 بنت

2 
  

   ب عصبة
 

 . 6/6، روضة الطالبني 6/111، العزيز 0  /6احلاوي الكبري ( 1)
 :املسألةصورة  (6)

     
 1 زوج

4 
  

 1 أب

6 
  

 0 ب ابن
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وأخ ألب  ،وأم ، وه  يف امرأة ،وما بق  ،بعور ،وكذلك إذا كان يف املسألة الث
 .( () )وأم

وما بق  فالفريضة من أربعنة وعشنرين،   ، ( )[وسدس] ،وإذا كان يف املسألة مثن
 ،يف امنرأة  :وه  ؛وما بق  ،والثان ،وكذلك إذا كان مثن .( )وابن ،وأم ،امرأة :وه 
 .(6()1)وعصبة ،وابنتني

                                                 

 :صورة املسألة ( )
     

 1 زوجة

4 
  

 1 أم

3 
  

 1 ب أخ ألب وأم
 

 . 6/6، روضة الطالبني 6/116العزيز (  )

 (.ظ)أسقطت من (  )
 :صورة املسألة ( )

     
 1 زوجة

8 
  

 1 أم

6 
  

 0  ب ابن
 

 :صورة املسألة (1)
     

 1 زوجة

8 
  

 2 ابنتان

3 
 6 

 1 ب عصبة
 

 . 6/6، روضة الطالبني 6/116العزيز ( 6)
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 :وٍلُصيف االاة ُأ :لْووأما بيان الع 
 :وأخت من األبوين، فللزوج النصف ،وجدة ،يف زوج :ول إىل سبعة، وه ُعت  ستة

 .( )االاة :االاة وللجدة السدس، ولألخت من األب واألم النصف
 .( )( )وأخت ألم ،األبوين وأخت من ،وأم ،زوج ( )[يف: ]مثانية، وه  ول إىلُعوت 
 .(1)وأختني ألم ،أموأختني من أب و ،يف زوج :ول إىل تسعة، وه ُعوت 

                                                 

 :صورة املسألة ( )
  6   0 

 1 زوج

2 
  

 1 جدة

6 
  

 1 أخت شقيقة

2 
  

 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .وأخت ألب وأم( ظ)يف (  )
 :صورة املسألة ( )

  6   2 
 1 زوج

2 
  

 1 أم

6 
  

 1 أخت شقيقة

2 
  

 1 أخت ألم

6 
  

 

 :صورة املسألة (1)
  6   9 

 1 زوج

2 
  

 2 أختني من أب وأم

3 
  

 1 أختني ألم

3 
  

 

 بيان الَعـْول
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 .( () )وأختني ألم ،وأختني ألب وأم ،وأم ،يف زوج :وه  ،ول إىل عشرةُعوت 
 .( )، وابنتنيوأم ،يف زوج :عشر، وه  ةول إىل االاُعت  ومن ااىن عشر

 .(1)( )وأختني ألب وأم، وأختني ألم ،يف امرأة :ول إىل مخسة عشر، وه ُعوت 
 ،وأخنتني منن األب واألم   ،وأم ، زوجنة يف :ول إىل سبعة عشنر، وهن   ُعت و

                                                 
 :صورة املسألة ( )

  6   0 
 1 زوج

2 
  

 1 أم

6 
  

 2 أختني ألب وأم

3 
  

 1 أختني ألم

3 
  

 

 . 9/6، البيان 6 / ، الوسيط    /0 احلاوي الكبري : انظر(  )
 :صورة املسألة ( )

         
 1 زوج

4 
  

 1 أم

6 
  

 2 ابنتان

3 
2 

 

 (.ت)أسقطت من  ( )
 :صورة املسألة( 1)

       1 
 1 زوجة

4 
  

 2 أختني ألب وأم

3 
2 

 1 أختني ألم

3 
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 .( () )وأختني من األم
 ،وأبنوين  ،يف امنرأة  :ول إىل سبعة وعشنرين، وهن   ُعومن أربعة وعشرين ت 

 .( () )وابنتني
 .(1)االاة عشر من ااىن عشر إىل:وه  ،هاِسْدُس ُفْصول به الفريضة ِنُعوأكثر ما ت 

                                                 

 :صورة املسألة ( )
       0 

 1 زوجة

4 
  

 1 أم

6 
  

 2 أختني من األب واألم

3 
2 

 1 أختني ألم

3 
  

 

 6/119، العزيز 9/61، البيان 6 / الوسيط  ،   /0 احلاوي الكبري : انظر(  )
 :صورة املسألة ( )

       0 
 1 زوجة

8 
  

 1 أم

6 
  

 1 أب

6 
  

 2 ابنتان

3 
 6 

 .صار مثنها تسعًا: سئل عنها وهو على املنرب فقال وتسمى هذه املسألة باملنربية؛ ألن عل   
 .6/119، العزيز 9/66، البيان    /0 احلاوي الكبري (  )
أكثر العول ما تعول به الفريضة الثاها، فتعول من ستة إىل عشرة، وذلك ألهنا عالت بأربعة وهن  الثنا   ( 1)

 .الستة فانتهى عوهلا إىل عشرة
 .   /0 ، احلاوي الكبري 29 خمتصر املزين ص : انظر 
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 .صْقب ن ْج، وح ( )عْنحجب م : انب ْجح  ( )ُبْجواعلم أن احَل
 .وحنو ذلك ،ابنهحجب االبن : ِعْنب امَلْجفح 

حجب الزوج من النصف إىل الربع، وحجب األم من الثلث إىل : ِصْقوحجب النَّ
 .وحنو ذلك ،السدس
 .( )( )[فحجب املنع ال يكون إال بوارث]

 :يف موضعني (1)وحجب النقص قد يكون بغري وارث
 ،ألخوان ينردان األم منن الثلنث إىل السندس    وأخوين، فا ،يف أبوين: أحدمها

 .يراان وال
بينهم أاالاًا مث  (6)[ينقسم]وأخ من أبوين، وأخ من األب، فاملال  ،يف جد: والثاين

الذي من األب يرد على الذي من األبوين، وال يبقى له ش ء فقد حجب اجلند منن   
 .(0)طريق املعىن

                                                 

 .املنع: احلجب لغة(  )
 .هو منع من قام به سبب إلرث بالكلية أو من أوفر حظيه: وشرعًا 
، 0/ ، فتح الوهناب  16 / ، املعجم الوسيط    ، خمتار الصحاح ص02 املصباح املنري ص: انظر 

 .2 / مغين احملتاج 
حجب بالوصف، ويسمى منعًا، كالقتل، وميكن دخولنه  : حجب املنع هو حجب احلرمان، وهو قسمان(  )

 .2 / غين احملتاج م. على مجيع الوراة، وحجب بالشخص أو االستغراق، وهو املراد هبذا الفصل
 (.ت)أسقطت من (  )
 .0 /6، روضة الطالبني  9 /6، العزيز  9/6البيان (  )
إذا كان احلجب بشخص ال يرث ُنِظر  فإن كان امتناع اإلرث لرق وما يف معناه من املوانع فال حيجب، ال ( 1)

حجب نقصان، حجب حرمان وال حجب نقصان، وإن كان ال يرث لتقدم غريه عليه فقد حيجب غريه 
 .وهو مراد املؤلف هنا

 .2 /6، روضة الطالبني 99 /6، العزيز  9/6البيان : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 :وزاد الرافع  صورتني، ومها( 0)

= 

 احلجب وأنواعه
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مقام االبنة، فلو ترك ابننة   ( )قومتالبن يقوم مقام االبن، وابنة اواعلم أن ابن االبن 
 .( )ِنْيي َثْناأُل ظِّابن وابن ابن فاملال بينهما أاالاًا للذكر مثل ح 

، ولو كان مع ( )البنة االبن وال ش ء ،وابنة ابن فللبنتني الثلثان ( )ناولو كان ابنت
للنذكر   (0)لثني بينهمافالباق  من الث ،أو ابن ابن ابن ،(6)[أو ابن ابن]، (1)ابنة االبن ابن

 .(2)ح ظِّ اأُلْنَثي ْيِنمثل 
ام َقن م  (9)قنوم تام األخ من األبوين، واألخت من األب َقواألخ من األب يقوم م 

كر الاًا للنذَّ ْاوأخًا من األب فاملال بينهما َأ ،األخت من األبوين فلو ترك أختًا من األب
بوين، وأختًا من األب فلألخت منن األبنوين   ، ولو ترك أختًا من األح ظِّ اأُلْنَثي ْيِنمثل 

                                                 
= 

أب، وأم أب، وأم أم، تسقط أم األب باألب، واألظهر من الوجهني أن السدس ألم األم، والوجه اآلخر : الثالثة
 .وهذه الصورة ذكرها الغزايل. جع فائدة احلجب إىل األبأن هلا نصف السدس، وتر

 .أم وجد وأخوان من األم لألم السدس والباق  للجد: الرابعة
 .وزاد النووي صورة خامسة أم وأخ ألبوين وأخ ألب 
 .2 /6، روضة الطالبني 92 /6، العزيز 2 / الوسيط : انظر 
 .يقوم( ظ)و( ت)يف (  )
، املنهاج وشنرحه مغنين احملتناج    1  ، الوجيز ص 69 /0 حلاوي الكبري ، ا20 خمتصر املزين ص (  )

 /  . 
 .ابنتني( ت)يف (  )
 .66 /6، العزيز 0 / ، الوسيط 96 ، التنبيه ص 66 /0 ، احلاوي الكبري 20 خمتصر املزين ص (  )
 .درجتها أو أسفل مننها الصحيح أن االبن حيجب بنت االبن؛ ألنه أعلى منها، وأن الذي هو يعصبها هو م ن يف ( 1)

 .90 /6، العزيز 0 / ، الوسيط 2  الوجيز ص : انظر
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .بينهم( ظ)يف ( 0)
 .66 /6، العزيز 0 / ، الوسيط 1  ، الوجيز ص 69 /0 ، احلاوي الكبري 20 خمتصر املزين ص ( 2)
 .يقوم( ظ)و( ت)يف ( 9)

األخ من األب يقـوم  
 مقام األخ من األبوين 
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ن، ولو تنرك أخنتني منن أب وأم    ْيَثُلس تكملة الثُّْدولألخت من األب السُّ ،النصف
 ( )يكونفمن األب ال ش ء لألخت من األب إال أن يكون معها أخ من األب  ( )وأختًا

 .( )الباق  بينهما للذكر مثل حظ األنثيني
خالفنًا أليب  ] (1)الباق  إليهنا  دَّر وال ُي ( )النصف :دةواعلم أن فرض االبنة الواح

 .(0)رض  اهلل عنه (6)[حنيفة
 .(9)َنْرُثَك وإْن (2)ادز ُيالثلثان وال  :وفرض البنتني

                                                 

 .وأختان( ظ)يف (  )
 .ويكون( ت)يف (  )
 .60 /6، العزيز   / ، الوسيط 1  ، الوجيز ص01 /0 اوي الكبري احل(  )
 .0 /، البيان  9/ ، والوسيط 1  الوجيز ص  ،0 /9، البيان 91 ، التنبيه ص20 خمتصر املزين ص ( )
أن تعجز سهام الفريضة عن استيفاء مجيع التركة فال يكون معهم عصبة كالبنت اليت فرضنها  : الرد هو( 1)

يشاركها غريها، وقد بق  النصف بعد فرضها فهل يرد عليها أم يكون لبيت املال وليس هلا  النصف إذا مل
 .غري فرضها

أن الباق  من التركة بعد سهام ذوي الفروض يكون لبيت املال، وال ينرد علنى ذوي   : مذهب الشافع  
 .الفروض إذا كان بيت املال موجودًا

ا نصف ما ترك وكان ما بق  للعصبة فإن مل يكنن عصنبة   وإذا ترك الرجل أخته أعطيته: "قال الشافع  
فلمواليه الذين اعتقوه فإن مل يكن له مواٍل أعتقوه كان النصف مردودًا على مجاعة املسلمني من أهل بلده 
وال تزاد أخته على النصف وكذلك ال يزاد على وارث ذي قرابة وال زوج وال زوجة له فريضة وال جتاوز 

القرآن إن شاء اهلل يدل على هذا، وهو قول زيد بن اابت وقول األكثر من لقينت  بذي فريضة فريضته و
 ".من أصحابنا

 .6/6، روضة الطالبني   2/ ، حلية العلماء 2  /0 ، احلاوي الكبري  2/ األم : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
در سهامهم إال علنى  الفاضل عن فرض ذوي السهام إذا مل تكن عصبة مردود عليهم بق: عند أيب حنيفة( 0)

 .الزوجني
 .1 0/1 ، رد احملتار على الدر املختار 6  خمتصر القدوري ص : انظر 
 .وال تزاد( ت)يف  (2)
 .  / ، مغين احملتاج 9/ ، الوسيط 91 ، الوجيز ص 91 ، التنبيه ص 20 خمتصر املزين ص ( 9)

 بنة الواحدةفرض اال

 فرض البنتني
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 .( )النصف :أو من األب ،وكذلك فرض األخت من األبوين
وإن عليهنا   اُدز الثلثنان وال ُين   :األب ( )[من] أو ،وفرض األختني من األبوين

 .( )رَنُثَك
 .( )عْبومع وجود أحدمها الرُّ ،عند عدم الولد وولد االبن ؛النصف :وللزوج

 .نْمومع وجنود أحندمها النثُّ    ،عند عدم الولد وولد االبن ؛عْبالرُّ :وفرض املرأة
 .(1)والثمن سواء ،واألربع يف الربع ،والثالث ،واملرأتان ،واملرأة

 :ولألب ثالثة أحوال
وحالنة لنه   وه  مع االبنن،   حالة له الفرض فقط؛، و(6)تعصيب فقطحالة له ال

 .(2)مع البنت (0)[وه ] ،الفرض والتعصيب

 :ولألم ثالثة أحوال
 .(9)اد عليهز حالة هلا الثلث، وال ُي

من اإلخوة واألخنوات   (  )ناأو اان ،االبن (0 )ولد وأالسدس مع الولد  وحالة هلا
                                                 

 .  / ، مغين احملتاج 9/ ، الوسيط 91 ، الوجيز ص 91 ، التنبيه ص 20 خمتصر املزين ص  ( )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .املصادر السابقة(  )
 .1/ ، الوسيط    ، الوجيز ص  9 ، التنبيه ص 60 /0 احلاوي الكبري (  )
 .16 /6، العزيز 1/ ، الوسيط  9 ، التنبيه ص 6 /0 ، احلاوي الكبري 20 خمتصر املزين ص ( 1)
 .وذلك مع عدم الولد وولد االبن( 6)
 . 6 /6، العزيز 0/ ، الوسيط 09 /0 احلاوي الكبري  :انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 . 6 /6، العزيز 0/ ، الوسيط 09 /0 ، احلاوي الكبري 22 خمتصر املزين ص : انظر( 2)
 .عليها( ظ)يف ( 9)
 .وولد( ت)يف ( 0 )
 .أو اانتني( ت)يف (   )

 فرض الزوج

 فرض األخت

 فرض األختني 

فرض الزوجة أو 
 الزوجات

 أحوال األب 
 يف املرياث

 أحوال األم 
 يف املرياث
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 .أو منهما ( )[من أحد األبوين]
منا   ( )ُثُلأو امرأة وأبوين، فلألم فيهما ُا ،ما بق  يف زوج وأبوين ُثُلالة هلا ُاوح

 .( )أو الزوجة ،بعد نصيب الزوج   ِقب 
، ولو اجتمع جندتان فنإن   ( )على ذلك َنْدز وال ُي َنْرُثوللجدات السدس وإن َك

 ِلب ن يت من ِق، وإن كانت ال(1)األم أقرب فالسدس هلا دون األخرى ِلب كانت اليت من ِق
 .(6)أو كانتا سواء فالسدس بينهما نصفان ،األب أقرب

ولو كان ابنا عم أحدمها زوج فللزوج النصف، والباق  بينهما نصفان، ولو كنان  
 .(0)أحدمها أخ من األم فلألخ من األم السدس، والباق  بينهما نصفان عم ابنا

 ،والباق  لألخ من األبوين ،لسدسفلألخ من األم ا (2)قنيِرت ْفولو ترك االاة إخوة ُم
  .(9)وال ش ء لألخ من األب

والبناق    ،ين منن األم الثلنث  و خ ن فلأَل (0 )ُمْفت نِرقني ولو ترك سنتة إخنوة   
                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .االث( ظ)يف (  )
 .2 /9، البيان 91 ، التنبيه ص  6 /0 ، احلاوي الكبري 20 خمتصر املزين ص (  )
 .  /9، البيان 6/ ، الوسيط    ، الوجيز ص 20 /0 ، احلاوي الكبري 22 خمتصر املزين ص (  )
 .2  / ، الوسيط 91 ، التنبيه ص 20 /0 ، احلاوي الكبري 22 خمتصر املزين ص  (1)
 .ينوهو الصحيح من املذهب، كما ذكره العمرا( 6)
، البينان  2  / ، النوجيز  91 ، التنبيه ص  2 /0 ، احلاوي الكبري 22 خمتصر املزين ص : انظر 

9/ 6. 
 .0 / ، أسىن املطالب  9/0، البيان 92 ، التنبيه ص 90 /0 احلاوي الكبري ( 0)
 .متفرقني( ظ)يف ( 2)
 .  / ، الوسيط  0 /0 ، احلاوي الكبري 20 خمتصر املزين ص ( 9)
 .متفرقني( ظ)يف ( 0 )

 فرض اجلدات

لو كان ابنا عـم  
 أحــــدمها زوج 

 أو أخ ألم

لو ترك ثالثة إخوة 
 مفترقني

رك ستة إخوة لو ت
 مفترقني
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 .( )ين من األب واألمو خ لأَل
فلألخت من األب واألم النصف، ولألخت من  ( )قاتِرت ْفولو ترك االث أخوات ُم

 .( )والباق  للعصبة ،سدساألب السدس، ولألخت من األم ال
ان، ولألختني منن  َثُلفلألختني من األبوين الثُّ (1)أخوات مفترقات ( )ولو ترك ست

 .(6)ث، وال ش ء لألختني من األبُلاألم الثُّ
فلألخ واألخت من  (9)قاتِرت ْفواالث أخوات ُم (2)قنيِرت ْفإخوة ُم (0)ةولو ترك االا

 ظِّر مثل ح ن َكوالباق  بني األخ واألخت من األبوين للذَّ (0 )بينهما نصفان َثُلاألم الثُّ
 .(  )ِنْيي َثْناأُل

زاد عليه، وإن ُي فصاعدًا الثلث، وال للواحد منهم السدس، ولالانني :ةَلاَلض الَكْروَف
 .(  )اءو ورهم وإنااهم س ُكروا ُذُثَك

 .(  ) (  )[من األم] اإلخوة األخوات: والكاللة
                                                 

 .06 /6، حتفة احملتاج   / ، الوسيط  0 /0 احلاوي الكبري (  )
 .متفرقات( ظ)يف (  )
 .06 /6، حتفة احملتاج   / الوسيط (  )
 .ستة( ت)يف (  )
 .متفرقات( ظ)يف  (1)
 .06 /6، حتفة احملتاج   / الوسيط ( 6)
 .االث( ت)يف ( 0)
 .متفرقني( ظ)يف  (2)
 .متفرقات( ظ)يف  (9)
 .نصفني( ظ)يف ( 0 )
 .06 /  احلاوي الكبري (   )
، الننجم الوهناج   012 / ، عجالة احملتاج 9/11، البيان 0 / ، الوسيط  0 /0 احلاوي الكبري (   )

 .6 / ، مغين احملتاج  1 /6
 (.ت)أسقطت من (   )
كل ميت مل يراه ولد : واختلف يف تفسري الكاللة فقيل: قال األزهري: "قال يف املصباح املنري: الكاللة(   )

= 

 فرض الكاللة

لو تـرك ثـالث   
 أخوات مفترقات

لــو تــرك ســت 
 أخوات مفترقات

لو ترك ثالثة إخوة 
مفترقني وثـالث  

 أخوات مفترقات
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وال  ،هام الوراة منقسمة عليهم صحت املسألة من أصنلها واعلم أنه إذا كانت س
 .حيتاج إىل ضرب

مخسنة   ( )لبناق  ابنني، فلألب السدس سهم من سنتة، و  ( )أب ومخسة: مثاله
 .( )خلمسة بنني

وانكسرت الفريضة ال ختلو إما أن يكون يف عدد واحد أو أكثنر   ،وإن مل تنقسم
 .فاضربه يف أصل املسألةومل يكن فيه موافقة  ،فإن كان يف عدد واحد

واالث بنني، فلألب سهم من ستة والباق  مخسنة ال يصنح علنى     ،أب: مثاله
                                                 

= 

الكاللة ما خال الولد والوالد، ُسنمُّوا كاللنة   : أو أب أو أخ وحنو ذلك من ذوي النسب، وقال الفراء
 ".الستدارهتم بنسب امليت األقرب فاألقرب، من تكلله الش ء إذا استدار به

: ه الزاهنر بقولنه  ، وعرفها األزهنري يف كتابن  "الكاللة بنو العم األباعد، كذا قاله: "وقال ابن فارس 
من دون الوالد والولد من القرابات، يدخل فيهم اإلخوة واألخوات واألعمام وبنو األعمام، مث : والكاللة"

وهو ". للواحد كاللة؛ ألهنم مسوا باملصدر: من دوهنم من سائر العصبات مسوا كاللة لتكللهم النسب يقال
 .قول اجلمهور، وبه قال الشافع 

و ِإن َكاَن ر ُجٌل ُيور ُث َكالَََلنًة َأِو اْمنر َأٌة و َلنُه َأٌخ َأْو    ﴿: ولد األم تعلقًا بقوله تعاىل: الكاللة: وقال قوم 
 .الكاللة ﴾، يعين من أم، فاقتضى أن يكون هوُأْخٌت

، احلناوي الكنبري   2  ، املصنباح املننري ص  200، مقناييس اللغنة ص   06 الزاهنر ص  : انظر 
 0/ 1 . 

 .ومخس( ظ)يف (  )
 .وللباق ( ت) يف(  )
، الننجم   00 / ، عجالة احملتناج   6/6، روضة الطالبني 0 / ، الوسيط    /0 احلاوي الكبري (  )

 :صورة املسألة. 0 / ، مغين احملتاج 92 /6الوهاج 
  6 

 1 أب

6 
  

 لكل ابن سهم واحد 1 ب مخسة بنني
 

 إذا كانت
سهام الورثة منقسمة 

 عليهم

انكسار الفريضة يف 
 عدد واحد
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مثانية عشر، فلألب االانة ولكنل ابنن     ( )تكناالاة فاضرب االاة يف أصل املسألة 
 .( ) ةنمخس

 .يف أصل املسألة هعددق ْفمث اضرب ِو ،ردده إىل وفقهاف، ( )وإن كانت موافقة
سهم من مثانية أسهم، والباق  سبعة  ؛فللمرأة الثمن ؛وأربعة عشر ابنًا ،امرأة: مثاله

على أربعة عشر ال يصح، وبينهما موافقة بالسبع فترد أربعة عشنر إىل السنبع وهنو    
ولكنل   ،ستة عشر، فللمرأة سنهمان  (1)سهمني يف مثانية تكون ( )سهمان مث تضرب

 .(0)سهم (6)حد من البننياو
 .أو خمتلفني ،دين ال خيلو إما أن يكونا متفقنيوإن كان الكسر يف عد

 .فإن كانا متفقني فاقتصر على أحدمها
                                                 

 .يكون( ت)يف (  )
، الننجم   00 / ، عجالة احملتناج   6/6ة الطالبني ، روض0 / ، الوسيط    /0 احلاوي الكبري  ( )

 :صورة املسألة. 99 /6الوهاج 
  6  2 

 1 أب

6 
    

 لكل ابن مخسة أسهم 1  1 ب االاة بنني
 

 .متوافقة( ظ)يف (  )
 .يضرب( ظ)يف (  )
 .يكون( ظ)يف ( 1)
 .ولكل ابن( ظ)يف ( 6)
، الننجم   00 / ، عجالة احملتناج   6/6ني ، روضة الطالب0 / ، الوسيط    /0 احلاوي الكبري ( 0)

 :صورة املسألة. 99 /6الوهاج 
  2  6 

 1 زوجة

8 
    

 لكل ابن سهم    0 ب ابن(   )
 
 

الكسر يف عددين 
 متفقـني
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 ،فللمرأتني الثمن سهم منن مثانينة ال يصنح عليهمنا     ( )انوابن ،امرأتان: مثاله
ستة عشنر   ( )املسألة تكونسبعة ال يصح عليهما، فاضرب اانني يف أصل  ( )ولالبنني

 .(1)تصح املسألة ( )منها
 أو ال يكون، فإن كاننت  ،إما أن يكون بينهما مداخلة: انا خمتلفني ال خيلووإن ك
 .أقلهما يف أكثرمها، وكانت املسألة مثل ما لو كان العدد واحدًا (6)مداخلة دخل

 .(0)دخلت الثالاة يف الستة ،وستة بنني ،االث نسوة: مثاله
مث  ،دمها يف اآلخنر فاضرب أحن  ،وال موافقة ،لةاخ د ُم (9)[بينهما] (2)وإن مل تكن

                                                 

 .وابنتان( ت)يف (  )
 .ولالبنتني( ت)يف (  )
 .يكن( ظ)يف (  )
 .ومنها( ظ)يف (  )
 .ولكل ابن( ظ)(1)
، مغنين  00 /6، النجم الوهناج  001 / احملتاج ، عجالة 0 / ، الوسيط    /0 احلاوي الكبري ( 1)

 :صورة املسألة. 0 / احملتاج 
  2  6 

 1 امرأتان

8 
 لكل زوجة سهم    

 لكل ابن سبعة أسهم    0 ب ابنان
 
 

 .فإن كانت مداخلت أقلهما( ظ)يف ( 6)
مغنين   ، 0 /6، النجم الوهناج  001 / ، عجالة احملتاج   / ، الوسيط    /0 احلاوي الكبري  (0)

 :صورة املسألة. 0 / احملتاج 
  2  2 
 1 زوجات  

8 
 لكل زوجة سهمان 6  

 لكل ابن ستة أسهم    0 ب بنني 6
 
 
 

 .وإن مل يكن( ظ)يف ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)

الكسر يف عددين 
 خمتلفـني
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 .غ يف أصل املسألةَلْباضرب امَل
 .( )أربع نسوة واالاة بنني: مثاله
ق أحدمها يف مجيع ْفأن تضرب ِو :اخلة لكن كانت موافقة فالوجهد يكن ُم مل وإن
 .يف أصل املسألة ( )اجلميع ( )مث تضرب ،اآلخر

يف االانة، مث  االاة إخوة ألم، وأربع أخوات ألب، فاضرب نصف األربنع  : مثاله
 .( )غ يف أصل املسألةَلْبامَل

 :واعلم أن اجلد يقوم مقام األب عند عدم األب إال يف أربعة مسائل
 .مع اجلد (6)رثتو ،مع األب (1)رثتأن أم األب ال : إحداها
 .ويراون مع اجلد ،األخوات ال يراون مع األبواإلخوة : والثانية

ما يبقى بعد  (0)وأبوين لألم الث ،وامرأة ،وينوأب ،يف مسألة زوج: والثالثة والرابعة
                                                 

 :صورة املسألة. 6/61، روضة الطالبني   / ، الوسيط 6  /0 احلاوي الكبري  ( )
  2 96 
 1 زوجات  

8 
 االاة أسهم لكل زوجة     

 سهم 2 لكل ابن   2 0 ب بنني                                 
 

 .اضرب( ظ)يف (  )
 .املبلغ( ت)يف (  )
 :صورة املسألة. 6/61،   / ، الوسيط 1  /0 احلاوي الكبري  ( )

     2 
 1 إخوة ألم  

3 
 لكل أخ ألم سهمان 6  

 2 أخوات ألب  

3 
 ملكل أخت ألب االاةأسه     

 

 .يرث( ت)يف ( 1)
 .يرث( ت)يف ( 6)
 .الثة( ت)يف ( 0)

 اجلد يقوم مقام األب 
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 .( )أو الزوجة ولو كان مكان األب جد فلألم الث املال كاماًل ،نصيب الزوج
من  ظُّح فللجد اأَل ( )أو ألب أو إخوة وأخوات ،ولو كان مع اجلد إخوة ألب وأم

املال  ،وأخوين ،دوعلى هذا يف ج .( )عِفأو الث مجيع املال فأيهما كان أكثر ُد ،املقامسة
وأخت للجند  جد  (1)إخوة للجد الث املال كاماًل ويف ( )ويف جد واالاة ،بينهم أاالاًا

ان كان له النصف، ولو كان معنه انالث   تالثلثان، ولألخت الثلث، ولو كان معه أخ
 .(0)أربعًا فله الثلث (6)نَّولو ُك ،أخوات كان له اخلمسان
 ،والزوجة ،كالزوج ؛من له فرض مسمى ،دواجل ،واألخوات ،وإن كان مع اإلخوة

أو سدس مجينع   ،األحظ من املقامسةلذي الفرض فرضه مث يكون للجد  تفرض (2)واألم
وجد  ،وأخت ،يف ابنة (9)وعلى هذا نقول ،أو الث ما يبقى بعد سهم ذي السهم ،املال

                                                 

، وجعل النووي   /6، روضة الطالبني 2/ ، الوسيط 99 /0 ، احلاوي الكبري 22 خمتصر املزين ص (  )
يف الروضة املسألتني الثالثة والرابعة مسألة واحدة، وزاد مسألة أخرى وه  أن األب جيمع بني الفنرض  

أصنحهما  : ال، مث قنال : أنه مثله، والثناين : أحدمها:  مثل ذلك احلال وجهانوالتعصيب، ويف اجلد يف
 .  /6روضة الطالبني : انظر. وأشهرمها األول

 .أو أخوات( ظ)يف (  )
 .وهو املذهب(  )
، البينان  1 / ، الوسنيط  99 ، التنبينه ص  06 /0 ، احلاوي الكبري 29 خمتصر املزين ص : انظر 

 .  /6، روضة الطالبني  9/9
 .االث( ظ)يف (  )
 .كاماًل يف( ت)يف ( 1)
 .كانت( ظ)يف ( 6)
 .املصادر السابقة( 0)
البنت، وبنت االبنن، والنزوج،   : ذكر العمراين والنووي بأن أصحاب الفروض الواراني مع اجلدة ستة (2)

 .والزوجة، واألم، واجلدة
 .  /6، روضة الطالبني  9/9البيان : انظر

 .يقول( ظ)يف ( 9)

 اجلد مع اإلخوة
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 .( )والباق  بني اجلد واألخت للذكر مثل حظ األنثيني ،النصف ( )لالبنة
 .( )والباق  للجد ،ولألم الثلث ،وجد فللزوج النصف ،وأم ،كان زوج ولو

 ،وأم ،زوج: وهن   ( )يةِرد ْكواألخت إال يف مسألة اأَل ،ل يف اجلدْووال يدخل الع 
وجد، فللزوج النصف ولألم الثلث، وللجد السندس، ولألخنت النصنف     ،وأخت

ذ سدس اجلد وهو سهم واحند،  خ ْؤإىل تسعة، مث ُي (1)ةاول بثالُعوالفريضة من ستة وت 
 ُلْثن كر ِمم بني اجلد واألخت للذَّس ْقذ نصف األخت وهو االاة فيجمع بينهما وُيخ ْؤوُي

يف تسعة يكنون سنبعة    (0)[االاة]فاضرب  (6)، وه  على االاة ال تصحِنْيي َثْنحظ اأُل
                                                 

 .االبنة( ظ) يف ( )
، روضنة الطنالبني    9/9، البينان  99 ، التنبيه ص 09 /0 ، احلاوي الكبري 29 خمتصر املزين ص  ( )

6/  . 
 :صورة املسألة. 9/91، البيان 1 / ، الوسيط 99 ، التنبيه ص 0  /0 احلاوي الكبري  ( )

  6 
 1 زوج

2 
  

   ب جد
 1 أم

3 
  

  2 أخ
 

 .أقوال ويف تسميتها باألكدرية(  )
مسيت بذلك ألن عبد امللك بن : ألن  امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم فتنسب إليها، وقال األعمش: قيل 

وقيل لتكدر أصل زيد فيها؛ فإنه ال يفنرض  . مروان سأل رجاًل يقال له األكدر فأخطا فيها، فنسب إليه
ههنا، وقيل لتكندر أقنوال   لألخوات مع اجلد، وقد فرض هاهنا وال يعيل يف اجلد واإلخوة وقد أعال 

 .ألّنه كّدر على األخت فرضها: الصحابة وكثرة خالفه فيها، وقيل
 .69 /6، النجم الوهاج 9/92، البيان 6  /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .بثلثها (ت)يف  (1)
 .ال يصح (ظ)يف  (6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)

 مسألة اأَلْكَدِرية
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 .( )وعشرين للزوج تسعة ولألم ستة وللجد مثانية، ولألخت أربعة
ن األخت أخ فللزوج النصف، ولألم الثلث، وللجد السندس، وال  ولو كان مكا

 .( )ومل يبق له ش ء ،ًاض ْحش ء لألخ؛ ألن له تعصيبًا م 
 :من األب واألم يف مسألتنياألخ من األب مقام األخ  ( )قوميوال 

وأخوان  ،واانان من ولد األم ،وأم ،زوج :وه  (1)( )كةر ت ْشيف املسألة امُل: إحدامها
ويشاركهم  ،ولالانني من ولد األم الثلث ،ولألم السدس ،فللزوج النصف ،ب وأممن أ

                                                 

، 1 /6، روضة الطالبني 9/90، البيان 99 ، التنبيه ص   /0 ، احلاوي الكبري 29 خمتصر املزين ص(  )
 :صورة املسألة.  06 / عجالة احملتاج 

  6  9  0 
 1 زوج

2 
  9 

 1 أم

3 
  6 

 1 أخت

2 
  

   
 لألخت أربعة أسهم

 1 جد

6 
 للجد مثانية أسهم  

 

 .1 /6، روضة الطالبني 6  /0 احلاوي الكبري (  )
 .ال تقوم (ت)يف  ( )
 .املشركة( ظ)يف  ( )
 .مسيت املسألة بامُلْشت ر َكة وامُلش رََّكة ملا فيها من التشريك بني اإلخوة لألم واإلخوة لألب، واألم يف الثلث( 1)
هب أن أبانا كان محارًا أو حجرًا : وُتسمى باحِلم ارية واحَلج ِرية؛ ألنه حيكى فيها أن ولد األب واألم قالوا 

 .أليست أمنا وأمهم واحدة
 .ة؛ ألن عمر رض  اهلل عنه سئل عنها وهو على املنرب فأجابوُتسمى باملنربي 
أن يكون فيها زوج وأن يكون فيها منن يأخنذ   : ولصور املشتركة أربعة أركان: قال الرافع  يف العزيز 

السدس من أم أو جدة، وأن يكون فيها اانان فصاعدًا من أوالد األم وأن يكون فيها من أوالد األب واألم 
 ".و مع ذكور وإناثذكر إما وحده أ

 . 1 /6، النجم الوهاج 60 /6، العزيز  9/0، البيان   / الوسيط : انظر 

األب ال يقوم األخ من 
 مقام األخ الشقيق 

 يف مسألتني
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خالفنًا  ] ( )يف قرابة األم ( )[ن األمماألخوين ] ألهنما شاركا ؛األخوان من األب واألم
أخوان منن  ]كان مكان األخوين من أب وأم  (1)ولو ( )[( )أليب حنيفة رمحة اهلل عليه

 .(0)مل يراا (6)[أب
منن األب   أن األخ من األب واألم حيجب األخنت منن األب، واألخ  : ةوالثاني

 .(2)نْيي َثْنحيجبها بل يكون بينهما للذكر مثل حظ اأُل ال
أوالد البنت، وأوالد األخت، وبننات األخ،  : ، وهم(0 )األرحام (9)وُووال يرث َذ

والعنم منن    وأوالده، ،وأوالدها، واخلال ،، واخلالة(  )أوالدهنووبنات العم، والعمة 
                                                 

 (.ت)أسقطت من (  )
، 60 /6، العزينز   9/0، البينان  1  ، الوجيز ص  / ، والوسيط 01 /0 احلاوي الكبري : انظر(  )

 . 1 /6، النجم الوهاج 1 /6روضة الطالبني 
 .من األب واألميسقط األخوان : فإنه قال(  )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .فلو( ظ)يف ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
وهذا هو املشهور من مذهب الشافع ، وقد حكى أبو بكر بن الل قواًل للشافع  بأنه يسنقط الشنقيق   ( 0)

 .فيكون موافقًا لقول أيب حنيفة، وهو ما اختاره أبو خلف الطربي واألستاذ أبو منصور وابن اللبان
، 012 / ، عجالنة احملتناج   1 /6، روضة الطالبني   / ، الوسيط 01 /0 احلاوي الكبري : انظر 

 . 1 /6النجم الوهاج 
 .0 /6، روضة الطالبني 0 / الوسيط ( 2)
 .ذو( ظ)ذوي، ويف ( ت)يف ( 9)
 .أصل املذهب أهنم ال يراون مع وجود بيت املال( 0 )
، النجم الوهناج    /9، البيان  / ، الوسيط    /0 ، احلاوي الكبري 26 خمتصر املزين ص : انظر 

 .  / ، مغين احملتاج    /6
 .العمة أوالدهن( ت)يف (   )

 ذوي األرحام مرياث
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 .( )وآباؤه ،وأمهاته ،األم ( )وأوالده، واجلد أب ،األم
األوىل يف زماننا توريث ذوي األرحام لفقند بينت    ( )ناوقد قال كثري من أصحاب

 .(6)على قول أهل التننزيل فالعمة كالعم واخلالة كاألم (1)وتقسم ( )املال بالظلم
أو يصرف  ،حة إن كانوا حمتاجنياألوىل صرف املال إليهم بطريق املصل: وأنا أقول

ذلك من حاكم الزمان له أن يصرفه  (0)يفإىل ما هو أهم من أنواع املصاحل، وإذا خاف 
وال أقول بتوريثهم لنص اخلرب عن رسنول اهلل  ، (2)إىل ما هو األصلح بقول املفيت العدل

 يُلِرْبي ِجِنارََّسَف ِةاَلاخَلَو ِةمَّالَع اِثرَيِم ْناىل َعَعاهلل َت ت ْلَأَس: )فإنه قال  اَثرَيِم اَل 
 .واهلل أعلم (9)(اَمه َل

                                                 

 .اجلدات( ظ)يف (  )
وتفصيلهم قد ذكنره املناوردي   . هم كل قريب ليس بذي فرض وال عصبة: وقال النووي يف تعريفهم(  )

 .والعمراين والنووي وغريهم
 .6/1، روضة الطالبني   /9يان ، الب 0 /9احلاوي الكبري : انظر 
 .أصحاب( ت)يف (  )
اإلمام أبو احلسن بنن سنراقة،   : وهو األصح أو الصحيح عند حمقق  األصحاب، وممن صححه وأفىت به(  )

: ونقله املاوردي عن مذهب الشافع ، فقنال . واملاوردي، والقاض  حسني، واملتويل، واخَلْبري، وآخرون
ومًا باجلور من الوالة، وفساد الوقت، وصرف األموال يف غنري حقوقهنا،   فأما إذا كان بيت املال معد"

والعدول هبا عن مستحقيها وجب توريث ذوي األرحام، ورد الفاضل على ذوي السهام وهذا قول أمجع 
 ".عليه امُلح صِّلون من أصحابنا

 .   /6م الوهاج ، النج  0 / ، عجالة احملتاج 6/6، روضة الطالبني    /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .يقسم( ظ)يف ( 1)
 .1 /6، روضة الطالبني92 ، التنبيه 0 /0 احلاوي الكبري. كج والشريازي وإمام احلرمني وبه قطع ابن( 6)

 .من( ت)يف ( 0)
 .العادل( ظ)يف ( 2)
، وتلخنيص     /6(  92  )، والبيهق  يف السنن الكربى برقم 2  / أخرجه احلاكم يف املستدرك ( 9)

وأخرجه النسائ  من مرسل زيد بن أسنلم  ... رواه أبو داود يف املراسيل: "وقال ، (6   ) برقم احلبري
= 
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 حنال  واكتسنب املنال يف   ،ًاّدت ْروإن كان ُم ،( )حبال ( )وال يرث املسلم الكافر
 .( )رمحه اهللخالفًا أليب حنيفة  ( )إسالمه

، (1)أو وانيًا ،ويرث الكفار بعضهم بعضًا وإن كان أحدمها يهوديًا واآلخر جموسيًا
 .(6)النقطاع املواالة بينهما ؛وال يرث احلريب من الذم 

وراته ما اكتسبه بنصفه احلر  ( )(هه عنويرا)، (0)وال يرث من نصفه حر ونصفه عبد
                                                 

= 

ووصله احلاكم يف املستدرك بذكر أيب سعيد ويف إسناده ضعف، ووصله الطرباين يف الصغري من حنديث  
ورواه ... ه أيب سعيد يف ترمجة حممد بن احلارث املخزوم  شيخه وليس يف اإلسناد من ينظر يف حاله غري

احلاكم من حديث عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر وصححه، ويف إسناده عبد اهلل بن جعفر املديين وهنو  
 . 2/ تلخيص احلبري : انظر...". ضعيف

 .عن الكافر( ظ)يف  ( )
، 6 /9، البينان  9  ، الوجيز ص  9 ، التنبيه ص    /0 ، احلاوي الكبري 26 خمتصر املزين ص (  )

 .9 /6طالبني روضة ال
مذهب الشافع  أن مال املرتد بعد موته ال ُيور ث بل يكون فيئًا لبيت املال سواء يف ذلك ما اكتسنبه يف  (  )

 .حال إسالمه أو يف حال ردته
، النجم 0 /6، روضة الطالبني 2 /9، البيان 0 / ، الوسيط 9  ، الوجيز ص  9 التنبيه ص : انظر 

 .62 /6الوهاج 
 .نيفة أن ما اكتسبه قبل الردة ُوِرث عنه وما اكتسبه بعد الرِّدة يكون فيئًامذهب أيب ح(  )
 .0 0/1 ، رد احملتار على الدر املختار 6  خمتصر القدوري ص : انظر 
، مغين 9 /6، روضة الطالبني 0 /9، البيان 9 / ، الوسيط  9 ، التنبيه ص    /0 احلاوي الكبري ( 1)

 .1 / احملتاج 
 .ب، وبه قطع األكثرون ويف قول أنه يرث احلريب من الذم وهو املذه( 6)
، 9 /6، روضة الطالبني 0 /9، البيان 0 / ، الوسيط  9 ، التنبيه ص 1  /0 احلاوي الكبري : انظر 

 . 0 /6النجم الوهاج 
 .واملزين وعثمان البيت وابن أيب ليلى وهو املذهب، ويف وجه أنه يرث، وبه قال عل  ( 0)
، النجم الوهناج  0 /0، روضة الطالبني 0 /9، البيان 0 / ، الوسيط 0  /0 اوي الكبري احل: انظر 

 .6 / ، مغين احملتاج  0 /6

 مرياث املسلم 
 من الكافر

 مرياث الكافر 
 من الكافر
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 .( )يف أصح القولني
 .(1() )ةرَّويورث عنه الُغ ،( )وكذلك اجلنني ال يرث

ذلنك عنن   ي ِووُر (0)ق، وإن قتله حب القاتل حبال عند الشافع  (6)ُثرَّو وال ُي
ـ  ٌءْيَش ِلاِتَقْلِل َسْيَل: )لقوله  ( )رض  اهلل عنهما، وبه قال أمحد (9)وعل  (2)عمر  َنِم

                                                 
= 

 .ويراه( ت)يف (  )
 .وهو القول اجلديد والقدمي أنه ال يورث(  )
، عجالة احملتناج  0 /0، روضة الطالبني 0 /9، البيان 0 / ، الوسيط    /0 احلاوي الكبري : انظر 

 / 066. 
 :ذكر الغزايل وغريه بأن احلمل يرث بشرطني(  )

 .أن ينفصل حيًا فلو انفصل ميتًا ولو جبناية جان، كان كما لو انعدم من أصله: أحدمها
 .أن يكون موجودًا عند املوت، وهو أن يؤتى به ألقل من ستة أشهر من وقت املوت: والثاين

بدليل أنه قال أنه يورث عنه الغرة، وال تورث عنه الغنرة   ولعل الروياين أراد بأنه ال يرث إذا انفصل حيًا 
 .إال إذا انفصل ميتًا جبناية

 . 2 /6، النجم الوهاج 6 /6، روضة الطالبني 9/09، البيان   / الوسيط : انظر 
: علينه يف ديتنه نسنمة   : عبند أو أمنة، أي  " يف اجلنني غرة: "عبد أو أمة، قال ابن فارس: ه  الغ رَّة(  )

 .ةنو أمد أنعب
 .0 / ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية  6 ، املصباح املنري ص000مقاييس اللغة ص: انظر 
 . 2 /6، النجم الوهاج 0 /6روضة الطالبني ( 1)
 .وال يرث( ظ)يف ( 6)
، عجالنة احملتناج     /9، البينان    / ، الوسيط    /0 ، احلاوي الكبري 26 خمتصر املزين ص ( 0)

 . 0 /6الوهاج  ، النجم066 / 
 ".ال يرث القاتل خطًأ أو عمدًا: "روى البيهق  عن عمر أنه قال( 2)
 .0  /6(   0  )، برقم 0  /6سنن البيهق  الكربى : انظر 
يا أمري املؤمنني إّنمنا  : أن عمر مل ُيورِّث قاتاًل، فقال(  002 )، برقم  0 /9ويف مصنف عبد الرزاق  

 .ًا أقدناك بهلو قتلته عمد: قتلته خطًأ، قال
 ".ال يرث القاتل عمدًا أو خطأ شيئًا: "روى البيهق  أارًا عن عل  وزيد وعبد اهلل أهنم قالوا( 9)

= 

 مرياث اجلنني

 هل يرث القاتل؟
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وما  ،ب حرمان املرياثوِجُي]الضمان  ُبقِّع كل قتل ُي: وقال بع، أصحابنا ( )(اِثرَيامِل
، وال فنرق يف  (1)ختياروهذا هو القياس واال. ( )م املرياثحرِّال ُي ( )[الضمان ُبقِّع ال ُي

واجملنون، وبني أن يكون القتل بسبب،  ،والصيب ،حرمان املرياث بالقتل بني البالغ العاقل
، خالفًا أليب حنيفة (6)كحفر البئر، أو باملباشرة

(0). 
                                                 

= 

 .0  /6( 1 0  )سنن البيهق  الكربى برقم : انظر 
 .60 /0، اإلنصاف  6 /0املغين (  )

 .12 ، كتاب العقول ص "ليس لقاتل ش ء: "أخرجه مالك يف املوطأ(  )
 (.60 6)، برقم 09/ " ليس للقاتل مرياث"نسائ  يف الكربى بلفظ أخرجه ال 
 ".ليس لقاتل ش ء( "2  )، (0  )، برقم    / وأمحد يف املسند  
 ".ليس للقاتل من املرياث ش ء"بلفظ (   0  )، برقم 0  /6والبيهق  يف الكربى   
من رواية عمرو بن شنعيب عمنر   النسائ  هبذا اللفظ " ليس للقاتل مرياث: "قال ابن حجر يف التلخيص 

ورواه أمحد من راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن : قال البيهق ... مرفوعًا يف قصٍة وهو منقطع
 .شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا

، برقم  2/ تلخيص احلبري .  " ...إنه خطأ: وكذا أخرجه النسائ  من وجه آخر عن عمرٍو، وقال: قلت 
(  12.) 

 (.ظ)من أسقطت (  )
 .ذكر العمراين والشاش  وابن امللقن والدمريي هذا القول، ونسبه الشاش  والعمراين إىل بع، األصحاب(  )
 .01 /6، النجم الوهاج 066 / ، عجالة احملتاج   /9، البيان 6 2/ حلية العلماء : انظر 
 .نص على هذا االختيار ابن امللقن والدمريي( 1)
 .01 /6، النجم الوهاج 060 / عجالة احملتاج : انظر 
كل قاتل انطلق عليه اسم القتل من صغري أو كبري عاقل أو جمنون، عامند  : وقال الشافع : "قال املاوردي( 6)

 .، وهو ما بينه العمراين والدمريي والشربيين"أو خاطئ، حمق أو مبطل فإنه ال يرث
 .6 / ، مغين احملتاج  0 /6، النجم الوهاج   /9، البيان    /0 احلاوي الكبري : انظر 
هذا إن علم أهنما ماتا معًا أو علم أن أحدمها مات أواًل ومل تعرف عينه، أما إن علم أن أحدمها مات أواًل ( 0)

 .وعرف عينه ورث الثاين من األول
= 
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 .ومال كل واحد منهم لواراه ،وال يرث الغرقى بعضهم بعضًا
وبه قال عل ، وعبد اهلل بنن   ؛( )القولني يف مرض املوت يف أصح ُةت ْوُتْبوال ترث امَل

، وعبد الرمحن بن عوف ( )الزبري
( ). 

 (6)رانه ت (1)ن، وكذلك ال يرث ولد الزنا من الزاين، وإمناِعاَلامُل ( )ِةن ِعاَلوال يرث ولد امُل
 ،( )ولو كان هناك أخ من أب وأم كان مبننزلة األخ منن األم  .(0)وقراباته من قبل األم أمه

                                                 
= 

،   /6، روضة الطالبني   /9، البيان   / ، الوسيط  9 ، التنبيه ص 0  /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .060 / حملتاج عجالة ا

والذي يلزمه أن ال يورث؛ ألنه ال يراها بإمجناع  : "وهو القول اجلديد، واختاره املزين فقال يف املختصر(  )
النقطاع النكاح الذي به يتواراان فكذلك ال تراه كما ال يراها؛ ألن الناس عنده يراون من حيث يوراون 

 ".وال يراون من حيث ال يوراون
 .6 2/ ، حلية العلماء 1 /9، البيان 9  /0 ، احلاوي الكبري 29 ين ص خمتصر املز: انظر 
عبد اهلل بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد القرش  األسدي، أبو بكر وله كنية أخرى أبنو خبينب،   (  )

وأمه أمساء بنت أيب بكر ذات النطاقتني وجدته ألبيه صفية بنت عبد املطلب كان صوامًا قوامًا، طوينل  
صالة، عظيم الشجاعة، ولد باملدينة على رأس عشرين شهرًا من اهلجرة، وقيل يف السنة األوىل، فهو أول ال

مولود يف اإلسالم بعد اهلجرة للمهاجرين، قتله احلجاج يف النصف من مجادي اآلخرة من سننة انالث   
 .وسبعني

 .19 /  ، سري أعالم النبالء10 /2، البداية والنهاية 0  / أسد الغابة : انظر 
 .0  /0، املغين 6 /9، البيان 0  /0 احلاوي الكبري : انظر(  )
 .املالعنة عن( ظ)يف (  )
 .فإمنا( ظ)يف ( 1)
 .يراه( ت)يف ( 6)
، روضنة   9/0، البينان    / ، الوسنيط   1 /0 ، احلناوي الكنبري   90 خمتصر املنزين ص  ( 0)

= 

هل يرث الغرقى 
 بعضهم؟

هل ترث املبتوتة يف 
 مرض املوت؟

 مرياث ولد امُلاَلِعَنة 
 من املالعن
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 .( )خالفًا أليب حنيفة رمحه اهلل ( )عصبات أمه عصباته يكون وال
، وإن كنان  (6)[أو بنتًا ومحنالً ]، ومحاًل إذا ترك ابنًا (1)لحمللاملرياث  ( )ُفوَقُيو
فيندفع   (2)مثل أن يترك أبوين وامرأة حاماًل (0)ذلك ىَطْعُيمنه  ُصُقْنفرض ال ي  صاحب

الزوجة االاة أسهم منها؛ ألننه  ين سهمًا وإىل إىل األبوين مثانية أسهم من سبعة وعشر
 .(9)أقل من ذلك ال

                                                 
= 

 .  /6الطالبني 
توأمني ابنني فمات أحدمها وترك أمه وأخاه فهل يراه مرياث أخ ألم، لو كان ولد املالعنة : صورة املسألة(  )

 .أو مرياث أخ ألب وأم؟
فقول األكثرين أنه يراه مرياث أخ ألم، وحكى أبو إسحاق املروزي أننه يرانه منرياث أخ ألب وأم،     

 .واألصح قول األكثرين وهو املذهب
 .  /0، روضة الطالبني 9/06، البيان   / ، الوسيط 10 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .  /0، روضة الطالبني 9/01، البيان  1 /0 احلاوي الكبري (  )
 .وولد املالعنة موىل أمهما عصبة ولد الزنا: قال أبو حنيفة(  )
 . 0/11 ، رد احملتار على الدر املختار 0  خمتصر القدوري ص : انظر 
 .توقف( ت)يف (  )
 .احلمل( ت)يف ( 1)
 (.ت)أسقطت من ( 6)
وهو الصحيح املشهور فإنه ينظر يف الوراة الظاهرين فمن احتمل حجبه باحلمل مل يدفع إليه ش ء، ومن مل ( 0)

 .حيجبه احلمل حبال وله مقدر ال ينقص دفع إليه
، الننجم الوهناج   069 / ، عجالة احملتناج  2 /6، روضة الطالبني 60 /0 احلاوي الكبري : انظر 

 .9 / ، مغين احملتاج  2 /6
 .ومحاًل(ظ)يف ( 2)
ألن كل واحد من األبوين أعط  السدس عائاًل من سبعة وعشرين وللزوجة الثمن عائاًل، فيكون هلا االاة ( 9)

أسهم الحتمال أن يكون احلمل بنتان، فإن كان احلمل بنتان كان هلما، وإن كان ذكرًا وإناانًا كمنل   
 .، والباق  لألوالد، وهذا بيان األحوطللزوجة الثمن من غري عول، لألبوين السدسان بغري عول

= 

 للحمل املرياث وقف
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، ( )خالف ولو تزوج جموس  بابنته فمات أحدمها ورث اآلخر بالقرابة دون الزوجة بال
، ( )ابنتهاوإن كان بنتًا فه   ،وأخوها، ( )ابنهافهو  ( )ابنًاولو ولدت منه ولدًا فإن كان 

ها وأخته، فال يرث بكال القنرابتني، وإمننا ينرث    وه  أمها أو أمه وأخت (1)وأختها
، وكذلك املسلم إذا وطنئ   (0)خالفًا أليب حنيفة (6)وهو البنوة واألمومة ،باألقوى

 .(9)ولدًا (2)ولدتفابنته بشبهة 

                                                 
= 

 . 2 /6، النجم الوهاج 9 /6، روضة الطالبني   / الوسيط : انظر 
 .يسقط التوريث بعقد النكاح لفساده ويتواراون بالقرابة املفردة باالتفاق(  )
 .9/62، البيان 60 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .أنثا(: ت)يف (  )
 .أبيها( ت)يف (  )
 .أبيها( ت)يف (  )
 .أختها( ت)يف ( 1)
يرث بكال القرابتني إن كانتا حبيث لو كانتنا يف شخصنني   : وهو الصحيح، وقال ابن سريج وابن اللبان( 6)

 .معنًا وراًا
، الننجم    /0، روضة الطالبني 9/62، البيان 60 /0 ، احلاوي الكبري 90 خمتصر املزين ص : انظر 

 .  / ، مغين احملتاج 20 /6الوهاج 
 .يرث بكال القرابتني: فإنه قال( 0)
 .0/126 ، رد احملتار على الدر املختار 0  خمتصر القدوري ص : انظر 
 .وولدت( ت)يف ( 2)
، مغين احملتناج  20 /6، النجم الوهاج   /0، روضة الطالبني 9/62، البيان 60 /0 احلاوي الكبري ( 9)

 /  . 

ي لو تزوج اجملوس
 بابنته
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 ( )فصل في المناسخات

 :سم مريااه حىت مات واحد من الوراة ال خيلوْقاألصل فيه أن امليت إذا مل ُي
الوارث يف املسنألة األوىل، ويأخنذ    ( )عنيون الوارث يف املسألة الثانية إما أن يك
امليت فيهما واحد،  نَّمل يكن وكَأ ْنامليت الثاين كَأ َلع ْجُيواحد َف ( )[وجه]فيهما على 

 .عليه َةَكر م التَِّسْقي َف
 (1)بنني فمات أحدهم عن سهم من االاة، فنقول ( )مات رجل وترك االاة: مثاله

                                                 

 : ُمَفاع لة من النسخ وهو يف اللغة يطلق على معاٍن: ن اس خ ُةمجع ُمن اس خ ٍة، وامُل: املناسخات لغة (  )
 .نقلت ما فيه: نسخت الكتاب، أي: النقل، تقول: منها
 .أزالته: نسخت الشمس الظل، أي: اإلزالة، تقول: ومنها
 .نسخت الرياح آاار الديار مبعىن غريهتا عن هيئتها: التغيري، تقول: ومنها

 .داوهلا، ومنه تناسخ الوراة؛ ألن املرياث ال يقسم على حكم امليت األولوتناسخ األزمنة تتابعها وت 
 .ه  أن ميوت بع، الوراة قبل قسمة التركة: ومعىن املناسخة يف اصطالح الفرضيني 
وصورة هذا الباب أن ميوت إنساٌن فال ُيْقسم مريااه حىت ميوت بع، وراته ورمبا : "قال الغزايل يف الوسيط 

 ".ميوت االث ورابع وخامسال ُيْقسم حىت 
ُسّميت مناسخة ألن املسألة األوىل انتسخت بالثانية؛ ألن املال ينتقنل  : "وقال املارديين يف شرح الرحبية 

 ".فيها من وارث إىل وارث
، روضة الطالبني 6/100، العزيز   / ، الوسيط  9 ، املصباح املنري ص 929مقاييس اللغة ص : انظر 

 .   ، شرح الرحبية ص 11 / ، الغرر البهية  6/0
 .غري(: ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .االث( ظ)يف (  )
 .فيقول (ظ)يف  (1)

 احلالة األوىل
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 .( )ن املال بينهم على سهمني لكل واحد سهماآل
ىل، أو كنان النوارث غنري    خبنالف املسنألة األو   ( )أخذيوإن كان يف الثانية 

األوىل، أو كان يف الثانية من ورث يف األوىل ومنن مل ينرث فتنظنر يف     الوارث يف
، نيإذا كان فريضة املسألة الثانية، وتركنة املينت الثناين منقسنمت     املسألة ( )فريضة

املسنألة الثانينة ممنا     صنحُّ تفهاهنا  ( )ومبلغها ويف تركة الثاين فإن كانتا منقسمتني
  .(1)املسألة األوىل ال خيتلفان صحُّت

يف امرأة وبنت وأخ من األبوين الفريضة من مثانية للمرأة سنهم وللبننت   : مثاله
ترك االانة بننني   االاة لألخ من األبوين مث مات األخ من األبوين و (6)أربعة، والباق 

 .(0)فالفريضة من االاة، ونصيب أبيهم االاة، فريجع إىل كل واحد منهم سهم
                                                 

 .2 /6، هناية احملتاج 11 / ، الغرر البهية  6/0، روضة الطالبني 6/100، العزيز   / الوسيط (  )
 .يأخذه (ظ)يف  ( )
 .مريضة (ظ)يف  ( )
 .منقسمني (ظ)يف  ( )
، 9 / ، مغين احملتناج  06 /6، النجم الوهاج  6/0، روضة الطالبني 6/100، العزيز   / الوسيط ( 1)

 .2 /6هناية احملتاج 
 .والثاين (ظ)يف  (6)
 :صورة املسألة (0)

  2    2 
   امرأة

2       

   بنت
        

 ×  ت   ب أخ من األبوين
     ابن   
     ابن   
     ابن   

 

 احلالة الثانية



 031 في المناسخاتفصل / كتـاب الفرائض

فإن مل يكن بني فريضة املسألة الثانية ومبلغها وبني  ( )وإن مل يكونا منقسمني ننظر
تركة امليت الثاين موافقة فاملسألة الثانية مضروبة يف مبلغ املسألة األوىل، مث كل من كان 

ب يف املسألة األوىل فاضربه يف فريضة الثانية، وكل من كان له نصيب يف املسألة له نصي
 .( )فاضربه يف تركة امليت الثاين الثانية

يف امرأة وابن للمرأة الثمن سهم والباق  سبعة لالبن، مث ماتت املنرأة عنن   : مثاله
كنة  ِراة لالبن فالتَّزوج هلا وعن ابنها فالفريضة الثانية من أربعة للزوج سهم والباق  اال

من أربعة فاضرب أربعة يف أصل املسألة األوىل  ( )سهم وه  تركة امليت الثاين، وفريضة
من ذلك لالبن يف املسألة  (1)املسألتان ( )تصحوهو مثانية يكون اانني واالاني سهمًا منها 

وله من  األوىل سبعة مضروبة يف تركة امليت الثاين، وذلك أربعة يكون مثانية وعشرين،
املسألة الثانية االاة مضروبة يف تركة امليت الثاين، وهو سهم يكون االاة فنذلك لنه   

واالاون سهمًا وللزوج سهم من الثانية مضروب يف تركنة   (6)حدوا ُهصُُّخفجملة ما ي 
  .(0)امليت الثاين وهو سهم فيكون سهمًا فذلك له

                                                 

 .ينظر( ظ)يف (  )
 .2 /6، هناية احملتاج 06 /6، النجم الوهاج  6/0، روضة الطالبني 6/100العزيز (  )
 .وفريضة( ظ)يف (  )
 .يصلح( ت)يف (  )
 .الثلثان( ت)يف ( 1)
 .أحد( ظ)و( ت)يف ( 6)
 :صورة املسألة (0)

  2        
   امرأة

 × × × ت   2
      ب  0 ب ابن
 1 زوج   

4     
 

بني فريضة املسألة 
الثانية ومبلغها وبني 

مليت الثاين تركة ا
 موافقة
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هنا  ْدُدانية، وتركة الثاين موافقة فاْرها، ولكن بني فريضة الثاِلح وإن كانت املسألة ِب
قها مث كل من كان له نصيب يف املسألة األوىل فاضربه يف وفق الفريضة الثانينة  ْفإىل ِو

وكل من كان له نصيب يف املسألة الثانية فاضربه يف وفق تركة امليت الثاين مث إذا فرغت 
م فإن كان ذات موافقة فانظر يف نصاهب ( )ذوي احلقوق حقوقهم ت ْيَطْعمن القسمة وَأ

 .( )فارددها إىل وفقها وإن مل يكن فابقها على هيئتها كما كانت
سان سهمان من ستة بق  أربعة بنني  ُديف أبوين وابنني وابنتني فلألبوين السُّ: مثاله

ستة إىل االانة، مث   ( )َفت ردَّال يصح وبينهما موافقة بالنصف  االبنني واالبنتني على ستة
مثانية عشر فلألبوين ستة لكل واحد منهما االاة ولكنل   ( )يف ستة تكونتضرب االاة 

وهؤالء وهم  (1)ابن أربعة ولكل ابنة سهمان، مث مات األب وترك هذه األم وه  امرأة
أوالد ابن امليت الثاين اانان من الذكور واانان من اإلناث فالفريضة الثانية منن مثانينة   

االبن على ستة ال يصح فتضرب ستة يف أصل املسألة للمرأة سهم وبق  سبعة بني أوالد 
صح املسألة، فمنها للمرأة ستة ولكل ابن االبنن  توه  مثانية تكون مثانية وأربعني منها 

االاة وفريضنة املسنألة   ]امليت الثاين  (6)تركة أربعة عشر ولكل ابنة االبن سبعة فاآلن
والفريضة الثانية  التركة سهمًا (9)تكونباألاالث  (2)من مثانية وأربعني وتوافق (0)[الثانية

                                                 

 .موحقوقه (ظ)يف  ( )
 .2 /6، هناية احملتاج 06 /6، النجم الوهاج  6/0، روضة الطالبني 6/100العزيز  ( )
 .فُردَّ( ت)يف (  )
 .يكن( ظ)يف (  )
 .امرأته (ظ)يف  (1)
 .التركة( ت)يف  (6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .يتوافق( ت)يف ( 2)
 .تكن( ظ)يف ( 9)

املسألة حباهلا وبني 
فريضة الثاين وتركة 

 الثاين موافقة
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 ( )عشر تكونعشر يف أصل املسألة األوىل ومبلغه وهو مثانية ستة عشر مث اضرب ستة 
نصنيب يف املسنألة   ]فكل من كان له  ( )املسألتان ( )تصحمائتني ومثانية ومثانني منها 

املسنألة الثانينة   له نصيب يف  ( )[األوىل فاضربه يف وفق الفريضة الثانية وكل من كان
فاضربه يف وفق تركة امليت الثاين، مث انظر بعد ذلك يف أنصباء الوراة فإن كاننت ذات  

 .(1)وفق فارددها إىل وفقها وإال فاتركها على حالتها، واهلل املوفق للصواب
 األوىل أن تكتب الفتاوى العوام حبسناب الشنعريات والندنانري ليعرفنوا    : قلت

فنال  ىل آلوف من السنهام والتركنة يسنرية    رمبا يبلغ احلساب إومتكنهم العمل عليها، و
كنل   يعرفون جواب املسائل فنقول يف هذه املسألة تصح املسألة من االانة دننانري فنإن   

وعلنى   (6)شنعرية  وتسعون شعرية فتكون االاة دنانري مائتني ومثانية ومثنانني  ستدينار 
                                                 

 .يكن (ظ)يف  ( )
 .يصح( ت)يف (  )
 .نالثلثا( ت)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 : صورة املسألة (1)

  6  2   2  2  22 
 1 أم

6 
 1 زوجة    

8 
  6 1  

 1 أب
6 

 × × × × ت    
 بنت

   ب

 بنت ابن  

 0 ب

0  9 
 9  0 بنت ابن   بنت
 02    ابن ابن   ابن
 02    ابن ابن   ابن

 

، وكنذا ذكنره   "تان وسبعون حبة من حب الشنعري املمتلنئ  قيل وزنه ان: "قال يف حترير ألفاظ التنبيه( 6)
 .يف املطلع

 .جرامات 10 5 : يزن الدينار ستًا وستني حبة، أي: الدينار ستون حبة، وقيل: وقيل 
 . 6 ، املعجم االقتصادي للشرباص  ص   ، املطلع ص   حترير ألفاظ التنبيه ص: انظر 
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وإن )يح علنى سنتني ديننارًا    املسائل وال تزيد التصنح  ( )[مجيع]يف  ( )عملالهذا 
واهلل . عشرة آالف وتكلم النناس علنى قندر عقنوهلم     ( )(كانت السهام تزيد على

 .أعلم بالصواب

                                                 

 .أعمل( ت)يف  ( )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .وأن يكون يف السهام أكثر من (ظ)يف  ( )
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 ( )اايَ صَ كتاب الوَ 

ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤژ  :قال اهلل تعاىل
 . اآلية ( )

 .( )(ه َدْنِع ًةوَبت ْكَم ه َتيَِّصَو الَِّإ ِنْيَتَلْيَل يت ِبَي ِءْرَماْل قُّا َحَم: )وقال رسول اهلل 
 :عز وجنل  وكانت واجبة يف ابتداء اإلسالم بقوله ،( )واعلم أن الوصية جائزة مستحبة

 ژٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ژ 
(1). 

                                                 

أوصى لرجل ووصاه عهد إليه، : مجع وصية مبعىن إيصاء مأخوذة من وص  تقول: الوصايا يف اللغة(  )
ووصيته إيصاء وتوصية، فالوصية ما أوصيت به والوص  الذي يوص  والذي يوصى له وهو من األضداد، 

، تصال نسبه وسببه ومسيته بنسب الرسول ومسيت وصية التصاهلا بأمر امليت، وقيل لعل  وص  ال
  : وأوصيته بولده استعطفته عليه، ووصية بالصالة أمرته هبا، وعليه قوله تعاىل    

      ( .1 : األنعام .) 
 ". ما بعد املوتعبارة عن التربع جبزء من املال مضاف إىل: "عرفها الغزايل بقوله: والوصية يف الشرع 

ملا بعد املوت ليس بتدبري وال تعليق عتق بصفة وأن ه  تربع حبق مضاف ولو تقديرًا : "وعرفها غريه بقوله
، املصنباح   9 /1  لسان العرب: انظر". التحقا هبا حكما، كتربع أرز يف مرض املوت أو ما أحلق به

 . /0 تاج، حتفة احمل9 /  ، أسىن املطالب /  ، الوسيط  1املنري ص
 .  : سورة النساء، آية(  )
  .91 أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الوصية، باب األمر بالوصية، ص (  )

ما حق : )قال وأخرجه البخاري يف صحيحه من حديث ابن عمر رض  اهلل تعاىل عنهما أن رسول اهلل 
 (.امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال وصيته مكتوبة عنده

وصية الرجل مكتوبة عنده بنرقم  :  صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النيب : رانظ 
 0 2 ، /669. 

 .60/ صحيح مسلم : انظر. 0 6 وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، حديث رقم  
 .  1ص : ، انظر 26 وأخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الوصايا برقم  
 .2 6، ص 1   اب الوصايا، باب ما جاء يف احلث على الوصية برقم وأخرجه الترمذي يف كت 
 . / ، الغرر البهية 1 / ، أسىن املطالب 0/1العزيز  ( )
 .20 : سورة البقرة، آية( 1)

 مشروعيتها

 حكمهــا
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 .( )الوجوب خ ِسمث ُن
ـ َح قٍّي َحِذ لَّى ُكَطْعَأ ْدى َقاَلَعَت اهلَل نَِّإ: )وال جيوز الوصية للوارث لقوله  ه قَّ

 .( )( )(ٍثاِرَوِل َةيَِّصَو اَلَف
 .( )استحبابًا دُّش كابن االبن مع االبن َأ ؛وه  للقريب الذي ال يرث منه
  .(1)وال جتوز الزيادة على الث ماله

                                                 

اشتملت هذه اآلية الكرمية على األمر بالوصية للوالدين واألقربني وقد كان ذلك واجبنًا  : "قال ابن كثري(  )
قبل نزول آية املواريث فلما نزلت آية الفرائ، نسخت هذه، وصارت املواريث املقدرة على أصح القولني 

 .هن، وهو قول ابن عباس بأهنا منسوخة.، ا"فريضة من اهلل يأخذها أهلوها حتمًا من غري وصية
 .   / ، تفسري ابن كثري  0 / أحكام القرآن البن العريب  
ياش يف كتاب الوصايا، باب ما جاء يف الوصية للنوارث بنرقم   أخرجه أبو داود من طريق إمساعيل بن ع(  )

 .1 1، ص 200 
حدانا شرحبيل بن مسلم عن أيب أمامة البناهل ، يف  : وأخرجه الترمذي من طريق إمساعيل بن عياش قال 

 .9 6، ص 0   كتاب الوصايا، باب ما جاء ال وصية لوارث برقم 
 .هذا حديث حسن: وقال 
 .ننه الكربى، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارثوأخرجه النسائ  يف س 
هذه الترمجة لفظ حديث مرفوع كأنه مل يثبت علنى  ( باب ال وصية لوارث: )وقوله: "وقال ابن حجر 

شرط البخاري فترجم به كعادته واستغىن مبا يعط  حكمه، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغريمها من 
: إمساعيل بن عياش وقد قوَّى حديثه عن الشاميني مجاعة من األئمة منهم ويف إسناده... حديث أيب أمامة

أمحد والبخاري وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شام  اقة، وص رَّح يف روايته بالتحديث عند 
 . 0 /1فتح الباري : انظر". حديث حسن: الترمذي، وقال الترمذي

ديث الترمذي والنسائ  وابن ماجة من حديث عمنرو بنن   وقد أخرج هذا احل: "وقال يف عون املعبود 
 ".حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذيخارجة عن رسول اهلل 

 . 2/1عون املعبود : انظر 
 .  /0، العزيز 1 / ، الوسيط 0/0 احلاوي الكبري (  )
 . / ، الغرر البهية 0/1، العزيز 9  /0 احلاوي الكبري (  )
 . /0، حتفة احملتاج 0 /0 بري ، احلاوي الك02 / األم ( 1)

 الوصية للوارث

 الزيادة على الثلث
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يف ْوت ْسن مالنه يسنتحب أن ي    ( )ثلث بقدر املستحب فإن كان واراه يستغين وأما 
 .( )حب أن ال يستوعب الثلثالثلث، وإن كان ال يستغين يست

ولنو قنال   ، (1)( )ه كأحند البننني  ى َلن وص مبثل نصيب ابنه فامُل ( )ىصَّولو و 
مبثنل  : ولنو قنال  ، (6)مبثل نصيب أحد أوالدي حيمنل علنى نصنيب االبننة    ]

وابننة   ،ولنو كنان هنناك ابننة     ،(2)نصيبًا أحد ورايت حيمل على أقلهم (0)[نصيب
 .(9)عًاْبى له ُسوص ابن أعط  امُل

لميت لالتصرف  (0 )ذينفتولو أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الوراة الوصية يكون 
بدليل أنه لنو وهنب يف    (  )، وهو قول أيب حنيفة رض  اهلل عنه(  )يف أصح القولني

                                                 

 .الث ( ت)يف (  )
 .6 / ، أسىن املطالب  0 ، التنبيه ص 0 /0 احلاوي الكبري  ( )
 .أوصى( ظ)يف (  )
 .البنتني( ث)يف (  )
 .   /0، العزيز 00/ ، الوسيط 9 /0 ، احلاوي الكبري  9 خمتصر املزين ص ( 1)
 .00/ ، الوسيط   /0 الكبري ، احلاوي  9 ، خمتصر املزين ص 91/ األم ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .   /0، العزيز 00/ ، الوسيط   /0 ، احلاوي الكبري  9 ، خمتصر املزين ص 91/ األم ( 2)
ولو ترك بنتًا وبنت ابن وأخًا ووصى لرجل مبثل نصيب أحدهم كان : "قال املاوردي يف بيان هذه املسألة( 9)

قل، وهو السدس فيضمه إىل فريضة الوراة وه  ستة تصري سبعة أسهم، له مثل نصيب بنت االبن؛ ألنه األ
 ".يعطى للموصى له منها سهمًا وللبنت االاة أسهم، وبنت االبن سهمًا واألخ ما بق  وهو سهمان

 .  /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .ينفذ( ت)يف ( 0 )
بالقب،، وله الرجوع فيها ما مل يقب،، وإن والقول الثاين أن إجازة الوراة ابتداء عطية منهم ال تتم إال (   )

 .مات قبل القب، بطلت كاهلبة
 .  /0، حتفة احملتاج 02 /6، روضة الطالبني   /0، العزيز 0 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .   / ، اهلداية 12 / ، بداية املبتدي  0 / بدائع الصنائع (   )

 الوصية بأكثر 
 من الثلث

 قدر املستحب

 لو وصى مبثل
 نصيب ابنه
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، وال يكون ( )ولو برأ من مرضه لزمه ،أعتق حكمنا بصحته يف احلال وأمرضه وأقب، 
 ( )وكذلك لو أوصى لوارث وأجنازه  ،( )بال خالفاإلجازة  ( )ويصح لفظ، له الرجوع

ومالنه  ]واعتبار الثلث يوم موت املوص  حىت لو أوصى بثلث ماله ، (6)الوراة (1) باق
 ،وال مال له أصاًل، (0)[عشرة، ومات وماله ألف يستحق الث األلف ولو أوصى بثلث

 .(0 )(9)[حابناخالفًا لبع، أص] ؛(2)الثهفللموصى له  ؛ومات ،مث ملك مااًل كثريًا
 .(  )(  )[يف أصح القولني]صح الوصية للقاتل تو

                                                 

 .لزم( ظ)يف (  )
 .بلفظ( ظ)يف  ( )
 . 6/ ، مغين احملتاج 02 /6، روضة الطالبني   /0، العزيز 0 /0 وي الكبري احلا: انظر(  )
 .وأجاز( ظ)يف  ( )
 .يف( ت)يف ( 1)
أصحهما أن احلكم كما لو أوصى ألجنيب بالزيادة : يف الوصية للوارث طريقني -رمحه اهلل-ذكر الرافع  ( 6)

 .ملا فعله املوص  يف أصح القولنيعلى الثلث حىت يرتد برد سائر الوراة، وإجازة الوراة تنفيذ 
وذكر الرافع  طريقًا آخر وهو أهنا باطلة؛ وإن أجاز الوراة خبالف الوصية لألجنيب مبا زاد علنى الثلنث    

والفرق أن املنع من الزيادة حلق الوراة فإذا رضوا جوزنا، واملنع هاهنا لتغيري الفروض اليت قدرها اهلل تعاىل 
 .فال أار لرضاهم، وحكى هذه الطريقة عن املزين وابن أيب هريرة للوراة على ما أشعر اخلرب

 .12/ ، مغين احملتاج   /0، العزيز  1 الوجيز ص : انظر 
 (.ظ)أسقطت من  (0)
 .وهو املذهب، وهو قول أكثر البصريني( 2)
، العزينز  020/ ، حلينة العلمناء    1 ، الوجيز ص  1 / ، املهذب 9 /0 احلاوي الكبري : انظر 

 . 6/ ، مغين احملتاج   /0
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .وهو قول أكثر البغداديني كما نسبه إليهم املاوردي( 0 )
 .9 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (   )
أنه إن أوصى أواًل مث قتل : الصحة، واالثها: املنع، واانيها: أحدها: وذكر الغزايل يف الوسيط االاة أقوال(   )

= 

 الوصية للقاتل
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 .( )أو مرتدًا ،وإن كان حربيًا ؛وللكافر
وكنذلك لنو    ،( )ولو رد الوصية يف حال حياة املوص  مث قبلها بعد موته كان له

 .( )مث رجعوا بعد موته كان هلم ذلك ،أجاز الوراة يف حياته
ماله ال جيوز الزيادة على الثلث إال أن جييزهنا  ولو أوصى من ال وارث له جبميع 

 .(1)-رمحه اهلل-خالفًا أليب حنيفة  ؛( )اإلمام
وربعه آلخر قسم الث املنال بيننهم    ،وبثلثه آلخر ،ولو أوصى بنصف ماله لرجل

ولصاحب الربع  ،ولصاحب الثلث أربعة ،على االاة عشر سهمًا لصاحب النصف ستة
  .(0)ة وحدهخالفًا أليب حنيف ؛(6)االاة

                                                 
= 

 .؛ ألنه استعجال وإن خرج مث أوصى له جازانقطعت الوصية
فإذا تقرر هذان القوالن فنال  : "ومل يذكر املاوردي القول الثالث بل اكتفى بذكر القولني األولني، مث قال 

فرق بني أن يوصى له بعد جرحه إياه وجنايته عليه، وبني أن يوصى له قبل اجلناية مث جيىن عليه، فيقتله يف 
 ".أن الوصية على قولني

 ".أظهرها عند العراقيني واإلمام والروياين الصحة كاهلبة: وقال النووي يف الروضة 
، روضنة الطنالبني     /0، العزينز   1 ، الوجيز ص   / ، الوسيط   /0 احلاوي الكبري : انظر 

6/ 00. 
 . وهو املذهب املنصوص(  )
، روضة الطنالبني  0 /0العزيز ، 020/ ، حلية العلماء   / ، الوسيط 1 /0 احلاوي الكبري : انظر 

6/ 00. 
 . 0/6 ، العزيز 11 ، الوجيز ص  0 / األم (  )
 .12/ ، مغين احملتاج 0  /6، روضة الطالبني 6 /0 ، العزيز  0 ، التنبيه ص 2  / األم (  )
 .02 /6، روضة الطالبني   /0، العزيز 0 /0 احلاوي الكبري : انظر(  )
 .ذا مل يكن له وارث نافذة يف مجيع ماله، فيكون مجيع املال للموصى لهيرى أبو حنيفة أن وصيته إ( 1)
 .00 /0، بدائع الصنائع  2/2املبسوط : انظر 
 .هذا يف حال رد الوراة للوصية، أما يف حال إجازهتم فيقسم املال بينهم على قدر وصاياهم( 6)
 .  /0 ، احلاوي الكبري  9 خمتصر املزين ص : انظر 
يف : د أيب حنيفة أن امُلوص ى له بأكثر من الثلث ال يضرب بأكثر من الثلث إال يف االث وصايافاألصل عن( 0)

= 

 الوصية للكافر

 رد الوصية مث قبوهلا

وصية من ال وارث 
 له جبميع املال

 الوصية باألسهم
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 ( )وصنيت : وللحمل مثل أن يقول ،وباحلمل ،واملعدوم ،وجيوز الوصية باجملهول
، أو (1)تلد هذه املنرأة  ( )أو مبا ،( )د هذه الناقةِلأو مبا ت  ،ر هذه الشجرةِمْثمبا ُت ( )[لك]

 .(0)أو سهم فيعطيه الوارث ما شاء ،(6)بنصيب من مايل
ترب قيمنة  ْعوإذا قال أبدًا ي ، (9)جيوز (2)أو أبدًا ،وكذلك لو أوصى مبنفعة عبده شهرًا

 .(0 )ث يف أصح القولنيُلالعبد من الثُّ
                                                 

= 

الوصية بالعتق ويف احملاباة ويف الدراهم املرسلة، وجعلها يف حتفة الفقهاء مخس وصايا، أما عند أيب يوسف 
حنيفة يف هذا املثنال   وحممد يضرب صاحب الزيادة جبميع ما مس  له كما يف املرياث، فيستوي عند أيب

صاحب النصف وصاحب الثلث، فيقسم الثلث على أحد عشر سهمًا لصاحب النصف أربعة ولصاحب 
 .الثلث أربعة، ولصاحب الربع االاة

 .6/96، الفتاوى اهلندية 09 / حتفة الفقهاء : انظر 
 .أوصيت( ط)يف  ( )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .البقرة (ظ)يف  ( )
 .ملا (ظ)يف  ( )
أن يكون موجودًا حالنة الوصنية،   : أحدمها: واشترط الغزايل والرافع  يف صحة الوصية للحمل شرطني (1)

 .أن ينفصل حيًا: والثاين. وذلك بأن ينفصل ألقل من ستة أشهر من وقت الوصية
 .0 ، 0/9، العزيز 2 ، 1 ، الوسيط  1 ،  1 الوجيز ص : انظر 
 .ماله( ظ)يف  (6)
 .9 /0 ، احلاوي الكبري  9 تصر املزين ص ، خم91/ األم : انظر( 0)
 .بلدًا( ظ)يف  (2)
 .0 /0 ، احلاوي الكبري  9 خمتصر املزين ص  (9)
هذا هو املنصوص واملذهب، فيقوم مجيع الرقبة يف الثلث وإن اختصت الوصية باملمنفعة كما يقوم رقبة  (0 )

ألن التقومي إمنا خيتص مبا تضمنته الوصية وال  الوقف يف الثلث، وقيل تعترب منافع العبد يف الثلث دون رقبته
 .جيوز أن يتجاوز بالتقومي إىل غريه

 .6  /0، العزيز 02/ ، حلية العلماء 61/ ، الوسيط 06 ، التنبيه ص9 /0 احلاوي الكبري: انظر 

الوصية باجملهول 
 واملعدوم

 لو أوصى مبنفعة 
 عبده شهرًا
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؛ ألن ( )( )[-رمحه اهلل-خالفًا ملالك ] ؛( )اتبنيَكاب صرف إىل امُلَقولو أوصى للرِّ
 .(6)(1)[قاله ابن عباس]املكاتبون،  ( )﴾و ِفى الرَِّقاِب﴿: املراد بقول اهلل تعاىل

وإن مل  ،وإن اقتصر على االاة منهم جناز  ،ب كلهم إن وسعهمِعْوت ْسب أن ي ويستح
 .(0)يكن يف بلده مكاتب صرف إىل مكاتب أقرب البلدان إليه

أمكن شراء مخسنة رخيصنة    (2)وإن ،اشتروا رقابًا للعتق يشتري االاة منهم: ولو قال
لثلث االاة منهم صرف إىل رقبتني ولو مل يبلغ ا ،الثمن فهو أوىل من شراء الثالاة غالية الثمن

 .(  )واملسلم ،واملعيب، والكافر ،والسليم ،، وجيوز صغريها(0 )الثمن (9)غالييت
، خالفنًا أليب  (  )ى له قبل القبول قام واراه مقامه يف القبول والردوص ولو مات امُل
نه ملكها من يوم أ نًابيوإذا قبل الوصية ت، (  )فإنه قال يلزم الوصية مبوته ؛حنيفة رمحه اهلل

                                                 

 . 0/0 ، احلاوي الكبري  9 ، خمتصر املزين ص 99/ األم  ( )
 (.ظ)أسقطت من  ( )
فقوله موافق . يرى أن الرقاب أعم من املكاتبني، فإن الزكاة عنده تصرف يف العتق -ه اهللرمح-فإن مالك (  )

 .لرأي ابن عباس يف املراد باملكاتبني
 .1  / ، الذخرية 92 / ، التفريع البن اجلالب 61 / املدونة : انظر 
 .60: سورة التوبة، اآلية(  )
 (.ظ)أسقطت من  (1)
 .   / : ، أضواء البيان61 / تفسري ابن كثري  ،61 /0 تفسري ابن جرير ( 6)
 .10 ، الوجيز ص  0/0 ، احلاوي الكبري  9 ، خمتصر املزين ص 99/ األم ( 0)
 .فإن( ظ)يف  (2)
 .غالية( ظ)يف ( 9)
 .06/ ، مغين احملتاج  0/0 ، احلاوي الكبري  9 ، خمتصر املزين ص 00 / األم : انظر( 0 )
 . 0/0 ، احلاوي الكبري  9 ين ص ، خمتصر املز00 / األم (   )
أنه ميلك املوصى له املوصى به باملوت؛ ألن استحقاقه يتعلق باملوت فأشبه : األول: يف املسألة االاة أقوال (  )

 .أنه ميلك بالقبول؛ ألنه متليك بعقد فيتوقف امللك فيه على القبول كما يف البيع وحنوه: الثاين. املرياث
 .   / فة الفقهاء ، حت06 /0 املبسوط  (  )

 لو أوصى للرقاب

 لو قال اشتروا 
 بًا للعتقرقا

لو مات امُلوَصى له 
 قبل القبول
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 .( )( )[حىت يكون كسبه من يوم موته له]موت املوص  يف أصح القولني 
 ؛( )إن احتمنل الثلنث   ؛اها كان له الثلث الباق َثُلُا قَّح ولو أوصى له بدار فاست 
 .( )فإنه قال له الث الثلثخالفًا أليب حنيفة رمحه اهلل، 
أيضنًا، وكنذلك إذا أوصنى    ] كنيف إليهم وإىل املسار ْصولو أوصى للفقراء ُي

 .(6)يدخل فيها الفقراء (1)[للمساكني
فع إىل االانة منن   ْدوُي ،ل الثلث بينهما نصفنيِعولو أوصى للفقراء واملساكني ُج

ف إىل أكثر ر ْصوجيوز أن يفاضل بينهم، وجيوز أن ُي]، (2)من املساكني (0)االاةو ،الفقراء
 .(0 )(9)[من الثالاة

                                                 

 (.ظ)أسقطت من  ( )
 .0/61، العزيز  1/ ، الوسيط 1  ، الوجيز ص  0/9 احلاوي الكبري (  )
 .0/99 ، احلاوي الكبري 91 خمتصر املزين ص . هو نص املختصر وقول اجلمهور(  )
 .2  /0 ، العناية 90 /6، تبيني احلقائق 61 /0 املبسوط (  )
 (.ت)أسقطت من  (1)
 .60/ ، الوسيط 00 /0 ، احلاوي الكبري 99/ م األ( 6)
 .أو االاة( ت)يف ( 0)
ولو قال الث مايل يف الفقراء واملساكني علمنا أنه : "فّرق الشافع  يف كتابه األم بني الفقري واملسكني فقال( 2)

كني من له مال أراد التمييز بني الفقر واملسكنة، فالفقري الذي ال مال له، وال كسب يقع منه موقعًا، واملس
 ".أو كسب يقع منه موقعًا وال يغنيه

 .60/ ، الوسيط 10 ، الوجيز ص 02 /0 ، احلاوي الكبري 99/ األم : انظر 
 (.ت)أسقطت من  (9)
يقسم الثلث بينهم، فيكون للفقراء السدس وللمساكني السدس اآلخر، مث له أن يفاضنل بنني أفنراد    ( 0 )

ومن أعطى يف فقراء ومساكني فإمنا : "قدر حاجاهتم، قال الشافع الصنف الواحد فيقسم ذلك بينهم على 
أعطى ملعىن فقر أو مسكنة، فينظر يف املساكني فإن كان فيهم من خيرجه من املسكنة مائة وآخر خيرجنه  
من املسكنة مخسون أعطى الذي خيرجه من املسكنة مائة سهمني، وأعطى الذي خيرجنه منن املسنكنة    

نع يف الفقراء على هذا احلساب، وال يدخل فيهم وال يفضل ذو قرابة على غريه مخسني سهمًا، وهكذا يص
 ".إال مبا وصفت يف غريه من قدر مسكنته أو فقره

= 

 لو أوصى للفقراء 
 أو للمساكني

لو أوصى له بدار 
 فاستحق ثلثاها
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اهلامشية جيوز الصرف إىل االاة منهم يف أصنح   ( )أو ،( )ةيَِّوَلع وكذلك لو أوصى لل
يف  (6)همارشن تنال (1)استيعاهبم؛ ألنه ال ميكن ( )، وبه قال أمحد رض  اهلل عنه( )القولني
 .(2)ف إىل كلهمر ْصة هذه البلدة ُتيَِّوَلولو قال لع ، (0)البلدان

ه عطي ن فُي (9)(أن ال حيرم)قصده ولو أوصى لرجل والفقراء فالرجل كأحد الفقراء و
 .(0 )أي قدر كان يف أصح القولني

 ؛ ألننه ال ميكنن جتنويز عتقنه    (  )وال جيوز وصية الصيب يف أصنح القنولني  
                                                 

= 

 .00 /0 ، احلاوي الكبري 99/ األم : انظر 
 .إحدى فرق الباطنية الغالة يسمون النصريية والنمريية، يقولون بألوهية عل  : العلوية ( )
 . 16-  1/ فرق معاصرة  
 .للعلوية واهلامشية( ظ)يف  ( )
 . 2/ ، مغين احملتاج 0/96، العزيز  6/ ، الوسيط 10 الوجيز ص (  )
 .وه  إحدى الروايتني عنه، والرواية الثانية أنه جيوز االقتصار على واحد وه  املذهب(  )
 .66 / ، دقائق أوىل النهى 19 / ، كشاف القناع 6/126املغين  
 .ال ينشدهم( ت)يف ( 6)  .ستغنا هبما( ت)يف ( 1)

(6 ) 

 . 2/ ، مغين احملتاج 0/96، العزيز  6/ الوسيط ( 0)
 .هو املشهور من الوجهني فتلزم القسمة على اجلميع( 2)
 .0/96، العزيز 0  /0 احلاوي الكبري  
 .أن ال حيرم أن ال حيرم (ظ)يف  (9)
قريًا، ويف الوجه الثاين يعطى أي قدر كان، وذكنر  وهو الظاهر من كالم الشافع  يف حال كون زيد ف( 0 )

 :عليه املاوردي وجهني آخرين ومها
 .أنه يعطى الربع من الثلث املوصى به، وتصرف االاة أرباعه إىل املساكني -
 .أنه يعطى النصف من الثلث؛ ألنه جعل الثلث مصروفًا يف جهتني -

 .النصف من الربع: واآلخر. لثلثالربع من ا: أحدمها: أما إذا كان زيد غنيًا فوجهان
 .أما جعله كأحدهم فال جيوز؛ ألن خمالفته يف صفتهم تقتض  خمالفته يف حكمهم

 .0/90، العزيز  6/ ، الوسيط 6  /0 ، احلاوي الكبري 91 خمتصر املزين ص : انظر
أن وصيته ال تصح، وهو األظهر عند األكثرين، وهو اختينار  : القوالن يف الصيب املميز، والقول األول(   )

= 

 لو أوصى للعلوية 
 أو اهلامشية

لو أوصى لرجل 
 والفقراء

 وصية الصيب
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 .( )يف مرضه
خالفًا أليب حنيفة رضن  اهلل   ؛( )ولو باع من واراه يف مرضه شيئًا بثمن مثله جاز

 .( )هنعن
 .( )ف إىل أزهد الناس يف بلدهر ْصُي :رمحه اهلل ولو أوصى ألعقل الناس، قال الشافع 

من املسنلمني   (1)[وإن قال ألجهل الناس ،فهو ملشرك]ولو أوصى ألجهل الناس 
 .(0)، الذين يسبون الصحابةواِفلرَّا (6)[إىل]فهو 

واألبعند، وأوالد   ،إىل األقنرب  (2)فر ْصن أو لرمحن  يُ  ،الث  لقرابيت: ولو قال
                                                 

= 

أهنا صحيحة، وبه قال عمر بن اخلطاب، ورجنح هنذا   : املزين كما ذكر ذلك املاوردي، والقول الثاين
 .الرافع  القول

 ".وبلغ قدر على استهالكها بالرجوع إليها ألنه إن مات فله اواهبا، وذلك أحظى له، وإن عاش: "قال املاوردي 
 .أما الصيب غري املميز فوصيته باطلة قواًل واحدًا 
، حلينة العلمناء     / ، الوسنيط   1 ، الوجيز ص  0 ، التنبيه ص 0 /0 احلاوي الكبري : انظر 

 .0/6، العزيز 009/ 
 .0/6، العزيز 0 /0 احلاوي الكبري (  )
 . 1/ وسيط ، ال6  /0 احلاوي الكبري (  )
، املبسوط  0 / خمتصر اختالف العلماء : انظر. بيع املري، من واراه غري صحيح أصاًل عند أيب حنيفة(  )

 . 0 /9، العناية 2/09 
 . 0/9، العزيز 2  /2، البيان    /0 احلاوي الكبري : انظر(  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 مرتكيب الكبائر، ونقل الرافع  عن صاحب التتمة أهنا تصرف إىل اإلمامية واختار املاوردي أهنا تصرف إىل (0)

 .وهو موافق الختيار الروياين
وكالم الروياين واملاوردي والرافع  يقتض  صحة الوصية هلم، وهو ال يالئم قوهلم إنه يشترط يف الوصية 

 .جلهة عدم املعصية كما ذكر هذا الشرط الرافع 
 .0 / ، الغرر البهية00 /6، روضة الطالبني  9، 0/9، العزيز 2  /2، البيان    /0 احلاوي الكبري: انظر 
 .يدفع (ظ)يف  (2)

 لو باع من وارثه 
 يف مرضه

لو أوصى ألعقل 
 النـاس

لو أوصى ألجهل 
 النـاس

 لو أوصى لقرابته
 أو رمحـه



 044 كتـاب الوصايا

واألب  ،أوىل من األخنوة  ( )ألقرهبم يب رمحًا فاآلباء: ولو قال، ( )مجلتهم يف ( )امليت
، واالبنن أوىل منن األب يف أحند    ( )واألم سواء، والعم والعمة واخلال واخلالة سواء

 .(1)الوجهني؛ ألنه يقدم يف العصوبة
 .(6)ويصح الرجوع عن الوصية

وصيت للثاين : الولو ق ،(0)مث أوصى به آلخر كان بينهما ،ولو أوصى بعبد لرجل
 .(2)أوصيت به لألول كان رجوعًا من األول إىل الثاينبالذي 

أقبضه أو مل يقبضه كان  (9)[به وه و ]أو  ،نهه أو ر  ،ه على البيعض ر أو ع  ،اعهولو ب 
 .(  )ه ما كان رجوعًار ج أولو . (0 )رجوعًا

                                                 

 .البيت (ظ)يف  ( )
 .0/92، العزيز 9  /0 ، احلاوي الكبري 91 ، خمتصر املزين ص 9  ، 2  / األم  ( )
 .فاألب( ت)يف  ( )
 . 6/ ، الوسيط 12 ، الوجيز ص  1 /0 ، احلاوي الكبري 91 ، خمتصر املزين ص 9  / األم  ( )
 .وهو أظهر الوجهني، ومل يورد املاوردي والغزايل وآخرون غري هذا الوجه، والوجه الثاين أنه يسّوى بينهما (1)
 . 0 /0، العزيز 12 ، الوجيز ص  1 /0 احلاوي الكبري : انظر 
التدبري أو  أن ينقضها كلها أو يبدل منها ما شاء وللرجل إذا أوصى بوصية تطوع هبا: "-رمحه اهلل-قال الشافع   ( 6)

مل ميت وإن كان يف وصيته إقرار بدين أو غريه أو عتق بنات فذلك ش ء واجب عليه، أوجبه على  غريه ما
 .فللموص  أن يرجع عن الوصية قبل موته". نفسه ال بعد موته فليس له أن يرجع من ذلك يف ش ء

 .10 /0، العزيز  6 ، الوجيز ص 12 /0  ، احلاوي الكبري6  / األم : انظر 
 .60 /0، العزيز 12 /0 ، احلاوي الكبري 96 ، خمتصر املزين ص 0  / األم ( 0)
 . 6 /0، العزيز 90 /2، البيان 60 /0 ، احلاوي الكبري 96 ، خمتصر املزين ص 0  / األم ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .البيع واهلبة بعد القب، رجوع عن الوصية( 0 )
وأما مقدمات األمور املنذرة بالرجوع كعرضه على البيع أو رهنه، واهلبة قبل القب، فف  أظهر الوجهني  

 .أنه رجوع عن الوصية، وهو قول الشافع  يف األم واملختصر، ورجحه العمراين والرافع 
لعزيز ، ا90 /2، البيان  0/ ، الوسيط  6 ، الوجيز ص 90 ، خمتصر املزين ص 0  / األم : انظر 

0/ 6 . 
 . 6 /0، العزيز  6 ، الوجيز ص  2 ، التنبيه ص 96 ، خمتصر املزين ص 0  / األم (   )

 الرجوع عن الوصية

لو باعه أو عرضه 
 رهنـه أو
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 ؛( )كان رجوعًا ة فطحنهاَطْنكما لو كانت ِح ؛ولو كان دارًا فهدمها كان رجوعًا
 .( )أليب حنيفة رض  اهلل عنهخالفًا 

ه إىل نَّن ليس إىل الفقهناء، ولكِ  وِفُخوغري امَل ( )وُفُخواعلم أن معرفة املرض امَل
 .(1)شهادهتما ُلب ْقإال قول عدلني ذكرين ُت ( )[فيه]ل ب األطباء وال يْق

  (0)قنة ِبْطامُلى الدائمنة  مَّفناحلُ  (6)بعضنها  -رضن  اهلل عننه  –وذكر الشافع  
غنري خموفنة إال أن يكنون     (  )عْبوالرِّ، (0 )(9)[بُّى الِغمَّواحُل] (2)[يف الغالب]ة خموف

                                                 

أنه رجوع عن الوصية، وهو قنول الشنافع  يف األم،   : يف املسألتني وجهان، أظهرمها ما اختاره الروياين(  )
 .ونقله عنه املزين يف املختصر، واختاره املاوردي، والشريازي، والرافع 

، النوجيز   2 ، التنبينه ص  62 /0 ، احلاوي الكنبري  96 ، خمتصر املزين ص 0  / األم : انظر 
 . 6 /0، العزيز  6 ص

 .20 /6، تبيني احلقائق 09 /0بدائع الصنائع : انظر. فليس ذلك رجوعًا عنده(  )
 .كل مرٍض يستعد اإلنسان بسببه ملا بعد املوت: املرض املخوف هو(  )
 .  /0، العزيز 10/ ، الوسيط  1 ص الوجيز : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 . 1 ، الوجيز ص 10/ ، الوسيط 1  / األم ( 1)
 .96 ، خمتصر املزين ص 1  / األم : انظر( 6)
 .فاملطبقة بكسر الباء وفتحها، وه  الالزمة اليت ال تربح؛ ألن إطباقها يذهب بالقوة اليت ه  قوام احلياة( 0)
 .0 / ، أسىن املطالب 1 /0العزيز : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 (.ظ)أسقطت من  (9)
الغني والباء أصل صحيح يدل على زمنان  : "قال ابن فارس. احلمى الِغبُّ ه  اليت تأيت يومًا وتقلع يومًا( 0 )

 ".وفترة فيه، من ذلك الِغبُّ، هو أن ترد اإلبل يومًا وتدع يومًا
، مغين 2 / ، أسىن املطالب 6 /0، العزيز 60 صباح املنري ص، امل069معجم املقاييس اللغة ص: انظر 

 .62/ احملتاج 
أن حيم الرجل يومًا وال حينم  : الربع: بكسر الراء ه  اليت تأيت يومًا وتقلع يومني، قال األزهري-الربع (   )

 .يومني، مث حيم يف اليوم الرابع
= 

 املخوف املرض

 لو كان دارًا فهدمها
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غنري   (6)لُّوالسِ ن  ،(1)الدائم خمنوف  ( )افع والرِّ ،( )امس ْروالِب ،( )خموف عج و  ( )معها
بقرب القلب  بْنح خيرج يف باطن اجَلْرَق :وه  (9)بْنوذات اجَل ،(2)جْنوَلوالُق ،(0)خموف

                                                 
= 

 .62/ مغين احملتاج ، 6 /0، العزيز  2 ، املصباح املنري ص20 الزاهر ص : انظر 
 .معهما( ظ)يف (  )
 . 0 /0 ، احلاوي الكبري 66 ، خمتصر املزين ص 1  / األم (  )
 .ورم يف حجاب القلب ويصعد أاره يف الدماغ: -بباء مكسورة يف أوله–الِبْرس ام (  )
 .ويف املعجم الوسيط هو ذات اجلنب وهو التهاب يف الغشاء احمليط بالرئة 
 .62/ ، مغين احملتاج 0 /0، أسىن املطالب 9 / لوسيط املعجم ا: انظر 
، وهو الدم خيرج من األنف، وعرب بالدائم؛ ألنه يننزف الدم ويسنقط القنوة   -بتثليث الراء–الرِّع اف (  )

 .خبالف غري الدائم
 .60/ ، مغين احملتاج   /0، العزيز  1 / ، املعجم الوسيط  9 املصباح املنري ص: انظر 
 .  /0، العزيز 06 /0 ، احلاوي الكبري 96 ، خمتصر املزين ص 1  / األم ( 1)
قال ابن . وهو داء يصيب الرئة فيأخذ منه البدن يف النقصان واألصفرار -بكسر السني ال بفتحها -السِ لُّ ( 6)

 ".ومنه السُّاَلل من املرض كأن حلمه قد ُسلَّ س الًّ وأسله اهلل: "فارس
 .0 / ، أسىن املطالب 1  املصباح املنري ص ، 1 مقاييس اللغة ص: انظر 
السُّلُّ يف ابتدائه غري خموف ويف انتهائنه  : "قال الشافع  بأنه غري خموف وتبعه املزين، ولكن املاوردي قال( 0)

 .ووافقه الشريازي والغزايل، ورجح الرافع  بأنه غري خموف مطلقًا" خموف
 .1 /0، العزيز 10/ ، الوسيط 01 /0 وي الكبري ، احلا96 ، خمتصر املزين ص 1  / األم : انظر 
: وجع يف املع  املسّمى ُقوُلن: "، قال الفيوم -بضم القاف وفتح الالم وكسرها وتسكني النون–القولنج ( 2)

أن تنعقد إخالط الطعام يف بع، األمعاء فال ينننزل  : "وقال الرافع  هو". بضم الالم وهو شدة املغص
 ".الدماغ فيؤدي إىل اهلالك ويصعد بسببه البخار إىل

 ".مرض معوي يصعب معه خروج الرباز والريح وسببه التهاب القولون: "وقال يف املعجم الوسيط 
 .  /0، العزيز 060/ ، املعجم الوسيط    املصباح املنري ص: انظر 
وذلنك   وه  قروح حتدث يف داخل اجلنب بوجع شديد مث ينفتح يف اجلنب ويسكن الوجع: ذات اجلنب( 9)

 .وقت اهلالك
 .60/ ، مغين احملتاج 0 / ، أسىن املطالب   /0، العزيز 99املصباح املنري ص: انظر 
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 .( )وفنخم
يف  ( )سنرياً أ ( )[كان] أو ،والرجل يف التحام القتال ،( )قْلولو كانت املرأة يف الطَّ

أو رمجًا فعطيتهم يف تلك  ،أو قدم ليقتل قصاصًا ،الكفار وهم يقتلون األسارى (1)أيدي
 .(6)احلالة من الثلث يف أصح القولني

أعتقهم مجيعنًا   (0)فإن ،فاألول م األوُلدََّقولو أعتق عبيده يف مرضه على الترتيب ُي
 .(0 )[(9)خالفًا أليب حنفية] (2)ةع ْرج الثلث بالُقر ْخت ْسُي

                                                 

، املننهاج  1 ،   /0، العزيز 10/ ، الوسيط  1 ، الوجيز ص 96 ، خمتصر املزين ص 1  / األم (  )
 .60/ مع مغين احملتاج 

وهو حال خوف خلوف الوالدة يف أصح القولني، ووضع ما يكون بسبب الوالدة أو اإلسقاط، : الطَّْلق هو(  )
 .املرأة يف الطلق أفضل يف زماننا لتطور وسائل التوليد، وتقدم الطب والعالج

 .60/ ، مغين احملتاج 9 /0، العزيز 96 ، خمتصر املزين ص1  / ، األم 00 املصباح املنري ص: انظر 
 .يسريًا( ظ)يف (  (.        )ت)أسقطت من  ( )

( )  

 .أيد( ظ)يف ( 1)
هذه صور أربع وذكر الرافع  والنووي صورة خامسة وه  إذا كان يف السفينة واشنتدت بنه الريناح    ( 6)

وهاجت األمواج، وقول الروياين أن عطيَّت ُهْم من الثلث أي أنه أحلقهم باملرض املخوف، وأظهر طنريقيت  
لتحاق باملرض املخوف؛ ألهنا أحوال تستعقب األصحاب فيها أهنا مجيعًا على قولني أصحهما وأظهرمها اال

 .اهلالك غالبًا
ونقل املزين قول الشافع  يف اإلمالء أنه إذا ُقدِّم من عليه القصاص غري خموف ما مل ي ْجر حوا ألنه ميكن أن  

 .ُيْتر ُكوا َفي ْحي ْوا، وهو ما ذكره الشافع  يف كتابه األم أن عطيته عطية الصحيح؛ ألنه قد يعفى عنه
، مغنين احملتناج   0 /0، العزيز 20 /0 ، احلاوي الكبري 96 ، خمتصر املزين ص 6  / األم : انظر 

 /62. 
 .ولو( ظ)يف  (0)
،   / ، الغرر البهية 1  /6، روضة الطالبني 91 /2، البيان  1/ ، الوسيط 0  /0 احلاوي الكبري ( 2)

 . 6/ مغين احملتاج 
،   /2 املبسنوط  : انظنر . ن كل واحد منهم بقدر نصيبه من الثلثفعنده يكون الثلث بينهم ويعتق م( 9)

 .99/ بدائع الصنائع 
 (.ت)أسقطت من  (0 )

لو أعتق عبيده 
 مرضـه يف
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خالفنًا  ]، ( ) ( )[فناألول ] م األوُلدََّقن ُي ( )يف البينع  ( )ىاب ولو وهنب وح ن  
 .(1)ةنحنيف أليب

ولنو  ]، (0)لنييقدم العتق على اهلبة املتقدمة يف أصح القو (6)[ولو أعتق ووهب ال]
ولو أوصى هبذه  األشياء فالكل سنواء   (9)(2)[يقدم اهلبة يف أصح القولنيوهب مث أعتق 

 .(0 )ويقسط الثلث عليهم
فإن عنرف منن    ،يف أمور أوالده الصغار (  )(إىل رجل) (  )[رجل]ولو أوصى 

ذلك ) ْفِرْعوإن مل ي  ،(  )(اه َلب ْقأن ي )فاألوىل له  ؛(  )[والقدرة على أمر]ة نفسه األمان
                                                 

 .وخابا( ت)يف  ( )
احملاباة يف البيع كأن يبيعه عبدًا مبائة درهم والعبد يساوي مائيت درهم، فاملائة اليت ه  مثنه تقابل نصنف  (  )

 .قيمته فصارت احملاباة بنصفه
 .6  /0 اوي الكبري احل: انظر 
 (.ظ)أسقطت من  ( )
 . 6/ ، مغين احملتاج 0/16، العزيز 21 /2، البيان  1/ ، الوسيط 06 التنبيه ص (  )
 .فاحملاباة أوىل إن قدمت، ومها سواٌء إن أخرت( 1)
 .0 /2 ، املبسوط 0 /1خمتصر اختالف العلماء : انظر 
 (.ت)أسقطت من  (6)
 .ماوهو األصح ويتساوي بينه( 0)
 .0/16 ، العزيز 91 /2، البيان  1/ ، الوسيط    /0 احلاوي الكبري : انظر 
 (.ت)أسقطت من  (2)
 .1  /6، روضة الطالبني 0/16 ، العزيز  9 /2، البيان    /0 احلاوي الكبري  (9)
ر ، الغر  / ، أسىن املطالب 1  /0، روضة الطالبني 2/16، العزيز  9 /2، البيان  1/ الوسيط   (0 )

 .  /  البهية 
 (.ت)أسقطت من  (  )
 .لرجل( ت)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .قبوهلا( ظ)يف  (  )

لو وهب وَحاَبى 
 عالبيـ يف

 لو أعتق ووهب

 الوصايـة
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 .( )اه َلب ْقفاألوىل له أن ال ي  ( )(ن نفسهم
 :شرائط (6)سبع (1)[ع م ْجملن ي ]إال  ( )صايةالِو ( )(صحت وال)

، وأن ال (2)اًلفَّن غ ، وأن ال يكون ُم(0)البلوغ، والعقل، واإلسالم، واحلرية، والعدالة
ى ل و على امُل ن يكون من أهل الشهادةأ :هر ْصوح  ،(9)ًةاو د ى عليه ع ل و يكون بينه وبني امُل

 .(0 )هنعلي
 نَّولنو ُجن  ، (  )(  )جناز اًل يف ديننه  ْدفإن كان ع  ؛ولو أوصى كافر إىل كافر
                                                 

 .من نفسه ذلك( ظ)يف (  )
 . 2 /0 احلاوي الكبري (  )
 .وال جتوز( ظ)يف  ( )
 .الوصاية إليه( ظ)يف  ( )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .بسبع( ظ)يف  (6)
الم، والعقل، والبلوغ، واحلرية، والعدالة، ونسنبه الرافعن  إىل   اإلس: ذكر املاوردي بأن شروط الوص ( 0)

 .األصحاب
 .69 /0، العزيز 21 /0 احلاوي الكبري : انظر 
ال جيوز : "وقد تعرض له احلناط  فقال: "كفاية التصرف، وقال الرافع : عرب الغزايل عن هذا الشرط بقوله( 2)

جيوز أن يكون الوص  مغفاًل، ورمبا دل كالم األصحاب ال : الوصاية إىل حمجور، والقاض  الروياين فقال
 ".على أن هذا الشرط غري مرع 

 .0/69، مغين احملتاج    /6، روضة الطالبني 0/69، العزيز 01/ الوسيط : انظر 
وزاد الروياين وآخرون شرطًا سابعًا وهو أن ال يكون الوصن  عندوًا   : قال الرافع : هذا الشرط السابع( 9)

 ".يفوض إليه أمره للطفل الذي
عدم اشتراطه، فيجنوز التفنوي،   : وذكر الغزايل بداًل عنه البصر، ويف اشتراطه وجهان، األظهر منهما 

 .لألعمنى
 .   /6، روضة الطالبني 69 /0، العزيز 01/ الوسيط : انظر 
 .   /6، روضة الطالبني 69 /0، العزيز 21 /0 احلاوي الكبري ( 0 )
 .جيوز( ت)يف  (  )
 .هو أظهر الوجهني وقول ابن أيب هريرة، واختيار الغزايل والرافع  والنوويو(   )

= 

 شروط الوصي
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امنرأة   ( )وصن  وجيوز أن يكنون ال ، ( )صاية  بطلت الِووِصامُل موت بعد ( ) ِصالو 
 (2)(يف أمنور )ة خالفًا أليب حنيف ؛(0)(6)(جيز مل) (1)ولو أوصى إىل عبد، ( )طنبالشرائ

 .(0 )(9)أوالده الصغار
ف يف مال الصغري من رُّص واجلد أوىل بالتَّ ،واألب، (  )وللوص  أن يعزل نفسه مىت شاء

األب  (  )وتفرقة وصاياه إىل أجنيب مع وجنود  ،يف قضاء ديونه (  )ولو أوصى، (  )الوص 
                                                 

= 

، العزينز  092/ ، حلينة العلمناء   01/ ، الوسيط  6 ، الوجيز ص 20 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .   /6، روضة الطالبني 62 /0

 .املوصى إليه( ظ)يف  ( )
 .   /6، روضة الطالبني 26 /0 احلاوي الكبري (  )
 .املوص ( ت)يف  ( )
، 01/ ، الوسنيط   6 / ، املهنذب  29 /0 ، احلاوي الكبري 96 ، خمتصر املزين ص 9  / األم (  )

 .00 /0العزيز 
 .عبد( ت)يف  (1)
 .ال جيوز( ت)يف  (6)
وال جتوز إىل عبد أجنيب وال عبد املوص  وال عبد املوصى له، وال إىل أحد مل تتم فيه احلرية : قال يف األم( 0)

 ".مكاتب وال غريه من
 .بالتنكري حىت يعم فال جتوز الوصية إىل أي عبد كان( عبد)وهذا ما نستفيده من قول املؤلف  
 .62 /0، العزيز  0/ ، الوسيط 26 /0 ، احلاوي الكبري 9  / األم : انظر 
 .إذا كان( ظ)يف  (2)
 .صغارًا( ظ)يف  (9)
 .نفسه وراته صغار جازت الوصيةفعند أيب حنيفة وحده أنه إذا أوصى إىل عبد ( 0 )
  .00 /6، تبيني احلقائق 0/100 فتح القدير : انظر 
 .0  /6، روضة الطالبني  2 /0، العزيز 02/ ، والوسيط  6 الوجيز ص (   )
 .01/ ، الوسيط  9 /0 احلاوي الكبري (   )
 .أوصى ألجنيب( ظ)يف  (  )
 .بقاء( ظ)يف  (  )

 أحكام الِوصاية
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اضن  إلينه   وإن ضعف ضنم الق  ،( )ولو فسق بعد الوصاية انعزل من النظر، ( )جيوز
 .( ) ًانأمين

خالفًا أليب حنيفنة   ،(1)أوصى إليه يف بع، أموره ال يصري وصيًا يف غريها ( )وإن
 .(6)رض  اهلل عنه

 (9)وإن، (2)(0)ولو أوصى إىل رجلني معًا ال جيوز ألحدمها أن يتصرف دون صاحبه
عنل  وجيوز أن يوص  إىل رجل وجي، (0 )احلاكم مقامه آخرمات أحدمها أو فسق أقام 

 .(  )ن إذنهوبيع الوص  من د (  )[جيوز]وال  فًا،ِرْشعليه ُم
                                                 

 .99/ ، مغين احملتاج 1  /6، روضة الطالبني  0 /0العزيز (  )
 .01/ ، الوسيط  6 / ، املهذب  9 /0 ، احلاوي الكبري 96 ، خمتصر املزين ص 9  / األم (  )
 . 6 / ، املهذب  9 /0 ، احلاوي الكبري 96 ، خمتصر املزين ص 9  / األم  ( )
 .ولو( ظ)يف  ( )
 .1  /6 روضة الطالبني ،02 /0، العزيز 06/ ، الوسيط  6 الوجيز ص ( 1)
إذا أوصى إليه يف أنواع وسكت عن نوع فالوص  يف نوع يكون وصيًا يف األننواع  : عند األحناف( 6)

 .انكله
 .  2/1، البحر الرائق 6 /2 املبسوط : انظر 
 .بدون اآلخر( ظ)يف  (0)
منن   إذا أوصى إىل رجلني إما أن يصرح بتسليط كل واحد على االسنتقالل أو بناملنع  : "قال الغزايل( 2)

االستقالل فهو كما لو صرح، وإن أطلق نزل على نف  االستقالل، وأن ال يتصنرف واحند دون إذن   
 .، فيكون قول الروياين يف حال اشتراط اجتماعهما على التصرف"صاحبه تننزياًل على األقل

 .0  /6، روضة الطالبني 09 /0، العزيز 00/ ، الوسيط  9 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .ولو( ظ)يف  (9)
، 00/ ، الوسنيط   6 ، الوجيز ص  9 /0 ، احلاوي الكبري 96 ، خمتصر املزين ص 9  / األم ( 0 )

 .20 /0العزيز 
 (.ظ)أسقطت من (   )
وجيوز أن يوص  إىل زيد وجيعل عمرًا عليه مشرفًا فيختص الوص  بالعقند والتنفينذ،   : "قال املاوردي(   )

أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غري مطالعة املشرف مل جيز وإن  وخيتص عمر باإلشراف عليه فإن أراد الوص 
= 

 لو أوصى إىل 
 رجلني معًا



 051 كتـاب الوصايا

إال أن جيعنل  ) ( )( )[خالفًا أليب حنيفة رمحة اهلل عليه] ( ) وِصوليس للوص  أن ُي
، (2)وبه قال مالك رمحه اهلل (0)(6)فهو وص  (1)[إليه]من أوصيت : ( )(ذلك إليه فيقول

 .(9)واختاره كثري من أصحابنا
، (  )تنه زكامن  (  )ما جيب فيه (0 )(مال اليتيم)الوص  أن خيرج من  وجيب على

                                                 
= 

، فيجوز أن يوص  إىل واحد وينصب علينه مشنرفًا فنال    "أراد املشرف أن يتوىل العقد والتنفيذ مل جيز
 .يتصرف الوص  إال بإذنه

 .02 /0، العزيز  9 /0 احلاوي الكبري : انظر 
، روضنة الطنالبني    0 /0، العزيز  6 ، الوجيز ص    / 0 ، احلاوي الكبري 96 خمتصر املزين ص (  )

6/   . 
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .وص  الوص  وص  -رمحه اهلل–عند أيب حنيفة (  )
 .09 /6، تبيني احلقائق 0/106 فتح القدير : انظر 
 .ولو أذن له فقال( ظ)يف  ( )
 (.ظ)أسقطت من  (1)
 .وص  جيوز( ظ)يف  (6)
وز قواًل واحدًا، ومنهم من قال فيه قوالن، أصحهما ما ذكره الروياين أنه جيوز، جي: من األصحاب من قال( 0)

 .والقول الثاين املنع وهو اختيار املزين
 .   /6روضة الطالبني  ، 0 /0، العزيز 092/ ، حلية العلماء  0 ،  0 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .2/166 ، التاج واإلكليل 0 /6، مواهب اجلليل    / املدونة ( 2)
: وهو اختيار أيب إسحاق والقاض  أيب الطيب الطربي وابن الصباغ وآخرين، قال القاض  أبنو الطينب  ( 9)

 ".وهذا القول هو الصحيح"
 . 0 /0، العزيز 26 التعليقة الكربى ص: انظر 
 .ماله( ظ)يف  (0 )
 .عليه( ظ)يف  (  )
 .الزكاة( ت)يف  (  )

 هل للوصي 
 أن يوصي؟

ما جيوز للوصي أن 
 يف مال اليتيم يصنعه
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نفقتنه  ) (1)[وينفنق علينه يف  ] ،وعبيده ،( )هونفقات أقارب ،( )هجنايات ( )( )وِشُروُأ
 .(2)وال جيوز له تزوجيه، (0)فًاْرباملعروف عادة وُع (6)(وكسوته

قول قول الوصن  إن  يف قدر ما أنفق فال (9)ولو اختلف الصيب والوص  بعد بلوغه
 .(0 )فإن اهتم أحلف، كان حمتماًل

، (  )الوص  بإذن احلاكم امرأة واحدة عند احلاجنة  (  )هج زوَّولو بلغ غري رشيد 
أن يشنترط أمنتني للخدمنة عنند      (  )[له] وجيوز، (  )وال يزيد على امرأة واحدة

 .(1 )االحتياج

                                                 
 .وأرش( ظ)يف  ( )
أّرشت بني القوم تأريشًا إذا أفسندت مث  : يقال: ، وأرش اجلناية ديتها، وأصله الفسادمجع أرش: ُأر وش ( )

 .ه رَّش: أصله: استعمل يف نقصان األعيان؛ ألنه فساد فيها، ويقال
 .  ، املصباح املنري ص  1مقاييس اللغة ص  
 . اجلنايات( ت)يف (  )
 .األقارب( ت)يف  ( )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .وته ونفقتهوكس( ظ)يف ( 6)
 . 2 /0، العزيز 02/ ، الوسيط  0 /0 ، احلاوي الكبري 90 ، خمتصر املزين ص 0  / األم ( 0)
 .هذا إذا كان يف حال صغره قبل أن يبلغ :انظر (2)
 .   /6، روضة الطالبني  2 /0 ، العزيز02/ ، الوسيط  6 ، الوجيز ص 00 /0 احلاوي الكبري 
 .البلوغ( ظ)يف  (9)
 .0  /6، روضة الطالبني  2 /0، العزيز 02/ ، الوسيط  6 ز ص الوجي( 0 )
 .يزوجه( ت)يف  (  )
 ".وإن كان حجره بعد البلوغ حجر سفه ال يتواله إىل حاكم: "قال املاوردي(   )
وذكنر  : "إىل أن قنال " وإذا بلغ الصيب سفيهًا استمر نظر الوص  واعترب إذنه يف نكاحه: "وقال الرافع  

 ".يف احللية أن الوص  يزوجه بإذن احلاكم واعتبار إذن احلاكم ال معىن له القاض  الروياين
 . 2 /0، العزيز 02 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .02 /0 ، احلاوي الكبري 90 ، خمتصر املزين ص 0  / األم (   )
 .09 /0 احلاوي الكبري ( 1 )  (.ت)أسقطت من (   )

( 1 ) 

لو اختلف الصيب 
 والوصي بعد بلوغه

 لو بلغ غري رشيد
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 ( )كتاب الوديعة

 ژۋ  ۋ   ۅ   ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ژ  :قال اهلل تعاىل
 .( )[اآلية] ( )

فإن كان قادرًا على حفظهمنا وأداء   ،رجل عند رجل وديعةواعلم أنه إذا أودع 
 (0)وإن، (6)وإن مل يكن أمينًا ال جيوز له أن يقبلها ،(1)( )(أن يقبلها)األمانة يستحب له 
 .(2)وهو أمني يلزمه قبوهلا ،وليس هناك غريه ،خش  هالك ماله

ي عدِّى فيها مث ترك التَّولو تعّد ،(0 )شرط الضمان (9)وإن ؛يدِّع بالتَّ وال يضمن إال
                                                 

لينتهني أقوام عـن ودعهـم   : )الترك، ومنه قوله : ة من الو ْدع، وهوفعيلة مبعىن مفعول: الوديعة لغة(  )
 .رواه مسلم يف كتاب اجلهاد( اجلمعات واجلماعات

 .وه  الراحة: دفعته إليه ليكون عنده وديعة، ومجعها ودائع، واشتقاقها من الدَّع ة: وأودعت زيدًا مااًل 
اًل أيضًا قبله منه وديعة، فيكون الفعل من األضداد لكن دفعته له وديعة حيفظه، وأودعه ما: واستودعته مااًل 

 .الفعل يف الدفع أشهر
 .العقد املقتض  لالستحفاظ أو العني املستحفظة حقيقة فيهما: وشرعًا 
 .وهناك تعريف آخر وهو أهنا توكيل يف حفظ مملوك أو حمترم خمتص على وجه خمصوص 
 ".الاستنابة يف حفظ امل: وحقيقتها: "وقال الغزايل 
، 61 ، الوجيز ص   0 / ، املعجم الوسيط 6 1، املصباح املنري ص   0خمتاح الصحاح ص : انظر 

 .06/ ، فتوحات الوهاب  0 / ، مغين احملتاج    /6هناية احملتاج 
 .12: سورة النساء، آية(  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .قبوهلا( ظ)يف  ( )
 .1  /6، النجم الوهاج     / ، عجالة احملتاج    /6، روضة الطالبني 26 /0 احلاوي الكبري  (1)
 .20 /6، روضة الطالبني 20 /0، العزيز 26 /0 احلاوي الكبري ( 6)
 .يقبلها إن( ظ)يف  (0)
، املنهاج وشنرحه مغنين احملتناج       /6، روضة الطالبني 20 /0، العزيز 26 /0 احلاوي الكبري ( 2)

 / 01. 
 .ولو( ظ)يف  (9)
 . 9 /0، العزيز 20/ ، الوسيط 26 /0 بري احلاوي الك( 0 )

 مشروعيتها

 حكمهــا

 ضماهنـا
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 .( )( )[خالفًا أليب حنيفة] ؛( )ال يزول الضمان ( )[فيها]
 .(1)ع أن يعزل نفسه ويردهاود وللُم ،وجيوز للمالك أن يعزله

 .(0)إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا جاز (6)[له] ولو قال
 (9)[لنه ] عذر ال جيوز (2)[له]ا غائبًا وال وكيل له، فإن مل يكن ولو كان صاحبه

أو الفتنة جاز له ردهنا إىل   ،قر كان له عذر بأن خاف الغ  (  )فإن ،(0 )ردها إىل أحد
 .(  )آخر ٍلْداحلاكم إن قدر عليه، أو إىل ع 

دفعها  له ْزُجأو وكيله مل ي  (  )هاع سفرًا فإن كان قادرًا على صاحبود وإن أراد امُل
ولو  ،(  )وإن مل يقدر دفعها إىل أمني ،إىل غريمها، وإن مل يكونا دفع إىل احلاكم إن قدر

                                                 

 (.ظ)أسقطت من  ( )
 .9  ، التعليقة الكربى ص91 /0 ، احلاوي الكبري 92 ، خمتصر املزين ص 1  / األم (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .29 /2، العناية 1/02تبيني احلقائق (  )
 ".جمرد إذن أم عقدويف عزله لنفسه وجهان خترجيًا على أن الوديعة : "قال الرافع ( 1)
 .0  /6، روضة الطالبني  9 /0، العزيز  6 ، الوجيز ص 26 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 (.ت)أسقطت من  (6)
اجلواز والقياس خترجيه على اخلالف يف تعلينق  : فجواب القاض  الروياين: "قال الرافع  عن هذه املسألة( 0)

 .وتبعه النووي يف الروضة". الوكالة
 .1  /6، روضة الطالبني 29 /0زيز الع: انظر 
 (.ظ)أسقطت من  (2)
 (.ت)أسقطت من  (9)
 .0  /6، روضة الطالبني  9 /0، العزيز 20/ ، الوسيط  6 الوجيز ص ( 0 )
 .وإن( ظ)يف  (  )
 .0  /6، روضة الطالبني  9 /0، العزيز 20/ ، الوسيط  6 الوجيز ص (   )
 .صاحبه( ظ)يف (   )
 .10 /6، النجم الوهاج 2  /6الطالبني  ، روضة 9 /0العزيز (   )

 عزل امُلوَدع

 تعليق الوديعة بزمن

رد الوديعة إن كان 
 صاحبها غائبًا

 لو أراد امُلوَدع سفرًا
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 .( )دفعها إىل أمني مع القدرة على احلاكم ال يضمن يف ظاهر املذهب
 ؛( )وإن كان الغالب يف سفره األمن ؛ضمن ( )فإن فعل ،وال جيوز له أن يسافر هبا
خموفنًا بغنارة أو    ُرْصوكان امِل ،مل جيد اقة (1)وإن ،( )نهخالفًا أليب حنيفة رض  اهلل ع

 .(6)حريق والسفر مأمونًا جتوز املسافرة هبا للضرورة
وهنذا عنندي    ؛(9)"يلزمه أن يسافر هبا" :رمحه اهلل (2)(0)وقال القاض  املاوردي

                                                 

: ، ونقل الرافع  عن الرويناين "وهو ظاهر كالم الشافع : "وهو قول أيب إسحاق املروزي، قال املاوردي(  )
 ".أن هذا أظهر يف املذهب

ولكن الشيخ أبا حامد رجَّح القول بأنه يضمن وهو قول أيب سعيد اإلصطخري، وأيب عل  ابن خنريان   
 .وهو ما رجحه ابن امللقن والدمريي والشربيين. ريرة، وهو ما اختاره النووي وجزم بأنه املذهبأيب هوابن 

،     / ، عجالة احملتناج  2  /6، روضة الطالبني  9 /0، العزيز  9 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .02 / ، مغين احملتاج  1 /6النجم الوهاج 

 .خالف( ظ)يف  ( )
لرافع  وجهًا آخر أنه ال يضمن إذا كان الطريق آمنًا، وكذا لو سافر يف البحر إذا هذا هو املذهب، وذكر ا(  )

 .كان الغالب منه السالمة
 . 1 /6، النجم الوهاج 2  /6، روضة الطالبني 91 /0، العزيز  9 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .90 /2، العناية 1/09، تبيني احلقائق    /  املبسوط (  )
 .ولو( ظ)يف  (1)
 .9  /6، روضة الطالبني 91 /0، العزيز  9 /0 احلاوي الكبري  (6)
 .الطربي( ظ)يف  (0)
اإلمام اجلليل القدر رفيع الشأن عل  بن حممد بن حبيب القاض  أبنو احلسنن املناوردي    : املاوردي هو( 2)

منن  البصري، أحد أئمة أصحاب الوجوه، تفقه على أيب القاسم الصيمري وأيب حامند اإلسنفراييين،   
احلاوي الكبري، واإلقناع يف الفقه، وأدب الدين والدنيا، والتفسري، ودالئل النبنوة، واألحكنام   : تصانيفه

السلطانية، وقانون الوزارة، وسياسة امللك وغري ذلك، وقد ويل احلكم يف بالد كثرية، وكان حليمًا وقورًا 
 .مثانون سنة، ودفن بباب حربأديبًا، تويف سنة أربعمائة ومخسني للهجرة، وله من العمر ست و

، طبقات الشافعية البن كثري 20/  ، البداية والنهاية 60 /1الطبقات الشافعية الكربى : انظر ترمجته يف 
 .9  / ، طبقات املفسرين للداودي 0  / 

 . 9 /0 احلاوي الكبري  (9)
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 .( )ترك محلها ( )ويضمن لو ،صحيح إن قدر على محلها
ولو أخرجهنا إىل   ،(1)جاز ( )(غالمه أو ابنه)ه أو استعان يف حفظها بزوجت ( )وإن

 .(0)أو ابنه ضمن ،زوجته (6)[يد]
وإن أعلم هبا فاسنقًا   ،هبا أحدًا ضمن ْمِلْعولو أراد سفرًا فدفنها يف مننزله فإن مل ُي

كان وإن  ،، وإن أعلم أمينًا فإن كان ال يسكن موضع الوديعة ضمن أيضًا(2)ضمن أيضًا
 .(0 )(9)(أودع عند أمني)صري كأنه وي ،يسكنه ال يضمن

على نفسه ال يضنمن مبجنرد النينة يف أصنح      (  )ولو نوى إخراجها لإلنفاق
 ولو أودع عنده كيسًا فيه دراهم فأخرج مننه درمهنًا لإلنفناق فنإن      ،(  )الوجهني

  ،(  )أو كسنر اخلنتم ضنمن كلنها     اد د الشِّ لَّح مشدودًا أو خمتومًا َف الكيس كان
                                                 

 .له( ظ)يف  ( )
 . 1 /6، النجم الوهاج 9  /6، روضة الطالبني 96 /0، العزيز  9 /0 احلاوي الكبري  ( )
 .ولو( ظ)يف  ( )
 .أو ابنه أو غالمه( ظ)يف  ( )
 .وهو قول أيب العباس ابن سريج( 1)
 .0  /6، روضة الطالبني 601/ حلية العلماء : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .0  /6، روضة الطالبني  9 /0، العزيز 20/ ، الوسيط  6 الوجيز ص ( 0)
 .09 / ، مغين احملتاج  9 /0 اوي الكبري ، احل1  / األم ( 2)
 .أودع أمينًا( ظ)يف  (9)
 . 1 /6، النجم الوهاج     / ، عجالة احملتاج  6 / ، املهذب  9 /0 احلاوي الكبري ( 0 )
 .إلنفاقها( ظ)يف  (  )
 .وهو الصحيح من الوجهني، وعليه مجهور األصحاب، وقال ابن سريج أنه يضمن(   )
،  0 /0، العزينز   9 /6، البيان  2/ ، الوسيط  6 ، الوجيز ص 91 /0 ري احلاوي الكب: انظر 

 .6  / ، مغين احملتاج    /6روضة الطالبني 
 .وهو أصح الوجهني، وحكى املاوردي والشاش  وجهًا عن بع، األصحاب بأنه يضمن اخلتم دون الدراهم(   )

= 

 اإلخراج من الوديعة
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ولنو   ،( )على طبق يضمن ذلك الدرهم وحده ( )وال ختم فكانت دٌّش  مل يكن ( )ولو
؛ ألن صاحبها رض  ( )ز ال يضمن باق  الدراهم يف أصح القولنييَّم ت نه وال ي ْيع ِبه إليه ردَّ

وإن كنان   ،(0)((6)القاضن  الطنربي  و (1)ابن أيب هريرة)وهو اختيار هبذا االختالط 
درمهًا آخر بدله فإن كان ال  ردَّ (  )وإن، (0 )(9)[واحدًا قواًل] ال يضمن غريه (2)زًامتميِّ
 .(  )ضمن الدرهم وحده ُزيَّم ت وإن كان ي  ،ضمن كله ُزيَّم ت ي 

منن  ]بإخراجهنا   (  )يها فأمر غالمنه ْقوس  ،هاِفْلوأمره بع  ،ولو أودع عنده دابة
                                                 

= 

، روضة الطالبني  0 /0، العزيز 601/ ، حلية العلماء  2/ ، الوسيط  9 /0 احلاوي الكبري : انظر 
6/   . 

 .وإن( ظ)يف  ( )
 .أو كان( ظ)يف  ( )
 .0  ، التعليقة الكربى ص 90 /0 ، احلاوي الكبري 92 خمتصر املزين ص (  )
 .وهو املنصوص ونسبه املاوردي إىل البغداديني(  )
، روضة الطنالبني  06 /0زيز ، الع601/ ، حلية العلماء 90 /0 ، احلاوي الكبري 1  / األم : انظر 

6/  6. 
احلسن بن احلسني بن أيب هريرة البغدادي القاض ، من أصحاب الوجوه تفقنه بنابن   : ابن أيب هريرة هو( 1)

 .هن1  سريج مث بأيب إسحاق املروزي، صنف شرحًا ملختصر املزين، تويف سنة 
، 16 / ات الشنافعية الكنربى   ، طبق 9/  ، سري أعالم النبالء 92 /0تاريخ بغداد : انظر ترمجته 

 .6  / طبقات الشافعية البن قاض  شهبة 
 .0  التعليقة الكربى ص: انظر( 6)
 .القاض  الطربي وابن أيب هريرة( ت)يف  (0)
 .يتميز( ظ)يف  (2)
 (.ت)أسقطت من  (9)
 .6  /6، روضة الطالبني 06 /0، العزيز 90 /0 احلاوي الكبري  (0 )
 .ولو( ظ)يف  (  )
 .6  /6، روضة الطالبني 06 /0، العزيز 90 /0 اوي الكبري احل (  )
 .عبده( ظ)يف  (  )

 و أودع عنده دابةل
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أصحابنا للعنادة   ال يضمن يف قول عامة ( )واملوضع مأمون ، ْقوالسَّ ،فْلللع  ( )[داره
 ،(6)بإذننه  (1)منفعنة ألننه صنرفه إىل   ؛ ( )(عليه مبا أنفق)مث له الرجوع  ،( )يف ذلك

األمنر   فإن مل يقدر على املالك رفنع  (0)يأمره بالعلف ال جيوز له ترك العلف مل وإن
وينفنق عليهنا منن     ،الدابة (9)ر جِّؤ أو ُي ،(2)(على املالك)احلاكم حىت يستقرض  إىل

لريجع إىل صاحبها  (  )(إليه اإلنفاق) ض وَّولو َف ،(0 )أو يبيع جزءًا منها للعلف ،األجرة
وإن  ،وأنفنق وأشنهد يرجنع    ،مل يقدر على احلاكم ولو] ،(  )جيوز يف أصح القولني

 ،(6 )ضمن (1 )ولو ترك علفها حىت هلكت ،(  )[(  )يشهد فال رجوع يف أصح الوجهني مل
                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .كان مأمونًا( ظ)يف  ( )
، روضنة الطنالبني    2/ ، الوسنيط  99 /0 ، احلاوي الكبري 92 ، خمتصر املزين ص 1  / األم (  )

6/  0. 
 .منفعته( ظ)يف ( 1)  .مبا أنفق عليه( ظ)يف  ( )

(1) 

هذا إن شرطه له الرجوع عليه بالنفقة، وأما إن مل يشترط له الرجوع بالنفقة حني أذن فيها فف  جنواز  ( 6)
 .رجوعه وجهان، واألصح الرجوع عليه بالنفقة

 .   /6، روضة الطالبني  0 /6، العزيز 92 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .   /6، روضة الطالبني  0 /6، العزيز 99 /0 احلاوي الكبري  (0)
 .عليه( ت)يف  (2)
 .أو أجر( ظ)يف  (9)
 .   /6، روضة الطالبني  0 /6، العزيز 00 /0 احلاوي الكبري ( 0 )
 .اإلنفاق إليه( ظ)يف  (  )
 . 9 /6، البيان 606/ ، حلية العلماء 00 /0 احلاوي الكبري  (  )
 (.ظ)أسقطت من  (  )
أنه يرجع هبنا أشنهد أو مل   : ذكره الروياين، والثاينأحدها ما : وذكر املاوردي يف املسألة االاة أوجه (  )

 .ال يرجع هبا أشهد أو مل يشهد: يشهد، والثالث
 . 2/ ، الوسيط 00 /0 احلاوي الكبري  
 .ماتت( ظ)يف ( 1 )
 .6  ، التعليقة الكربى ص 99 /0 ، احلاوي الكبري 1  / األم ( 6 )
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ولو  ذكرنا، ما ( )[على]واحلكم  ( )( )تركها بال علفعلفها ال حيل له أن ي عن هناه ( )وإن
 ألن)؛ (2)يف أصح النوجهني  (0)[هاهنا]يضمن  (6)حىت ماتت ال (1)[بإذنه]ا ترك علفه
 .(0 )اقتلها فقتلها قال كما لو ؛ع عاصيًا بترك العلفوإن صار املود  ،هبالكها رض  (9)(صاحبها

ضنمن   (  )[هبا]فإن ترك اإليصاء صاء هبا يع مرضًا خموفًا يلزمه اإِلود ولو مرض امُل
أوصى هبنا إىل غنري أمنني     (  )فإن ،  هبا إىل أمنيوِصويلزمه أن ُي ،(  )يف مجيع ماله

 .(0 )(6 )دٍّع ت ألنه غري ُم ؛مات فجأة مل يضمن (1 )وإن ،(  )ضمن
                                                 

 .ولو( ظ)يف (  )
 .خالف( ظ)يف  ( )
 .   /6، روضة الطالبني  0 /0، العزيز 99 /0  احلاوي الكبري(  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 (.ت)أسقطت من  (1)
 .مل( ظ)يف  (6)
 (.ظ)أسقطت من  (0)
وهو قول مجهور األصحاب، والصحيح من الوجهني كما ذكر ذلك النووي، ومنهم أبو العبناس ابنن   ( 2)

 .بأنه يضمن سريج وأبو إسحاق املروزي، والوجه اآلخر أليب سعيد األصطخري
، مغين    /6، روضة الطالبني  0 /0، العزيز 606/ ، حلية العلماء 99 /0 احلاوي الكبري : انظر 

 .   / احملتاج 
 .ألنه( ت)يف  (9)
 .   / ، مغين احملتاج    /6، روضة الطالبني  0 /0، العزيز 99 /0 احلاوي الكبري ( 0 )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .0  / ، املنهاج وشرحه مغين احملتاج 9  /6، روضة الطالبني 96 /0 ، العزيز 6 الوجيز ص (   )
 .ولو( ظ)يف  (  )
 .0  /6، روضة الطالبني 90 /0 ، العزيز00 /0 ، احلاوي الكبري92 ، خمتصر املزين ص6  / األم (   )
 .ولو( ظ)يف  (1 )
 .مل يتعد( ظ)يف  (6 )
 .0  / ، مغين احملتاج  0 /0 احلاوي الكبري ( 0 )

وصية امُلوَدع بالوديعة 
 عند املوت
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مثلها من احلانوت  ( )زْرع حفظها يف ِحود وأطلق فللُم ،وديعة ( )[عنده]ع ولو أود
 (6)ال رٍزإىل ِحِحْرز ، ولو نقلها من (1)( )[منه] وال يلزمه حفظها يف األحرز ( )دارال وأ

 .(0)يضمن، وإن كان الثاين دون األول
، (0 )ز فله أن يردها إىل مثله أو فوقهْرأفاد جتديد احِل نييله احلرز فالتع (9)نعيَّ (2)وإن

ك نفسه ال ْلن له ُمولو عيَّ ،(  )(  )[وإن كان حرزًا] وليس له أن يردها إىل ما هو دونه
كان  (  )وإن ،(  )وال إىل ملك نفسه ،جيوز له أن ينقلها إىل ملك املالك يف موضع آخر

ولو نقلها إىل موضع آخنر غنري    ،ن غري حريز فنقلها إىل احلريز ال يضمنيَّع املوضع امُل
قلها عنه فنقلها فنإن  نتوقال ال  ،ن يَّولو ع  ،(0 )(6 )نيِيْععن التَّ (1 )ولُدحريز ضمن للُع

                                                 

 (.ت)أسقطت من  ( )
 .هو املكان ايل حيفظ فيه، ومجعه أحراز، وأحرزت املتاع جعلته يف احلرز: احلرز ( )
 .   ، املصباح املنري ص   /1لسان العرب : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  ) .احلانوت والدار( ت)يف  ( )

( )  

، البينان   2/ لوسنيط  ، ا19 / ، املهذب 6  ، التنبيه ص  0 /0 ، احلاوي الكبري 0  / األم ( 1)
 .16 /6، النجم الوهاج 0  /0، العزيز 00 /6

 .ملن( ظ)يف  (6)
 .   / ، مغين احملتاج 16 /6، النجم الوهاج 6   / ، عجالة احملتاج 00 /6البيان ( 0)
 .َغّير( ت)يف ( 9)   .ولو( ظ)يف  (2)

(9)  

 .أو أحرز منه( ظ)يف  (0 )
 (.ت)أسقطت من  (  )
 .6   / ، عجالة احملتاج 9  /6روضة الطالبني  ،1  /6العزيز (   )
 .0  /6، العزيز 19 / ، املهذب  0 /0 احلاوي الكبري (   )
 .ولو( ظ)يف  (  )
 .املعدول( ظ)يف  (1 )
 .املعني( ظ)يف  (6 )
 .10 /6، النجم الوهاج    /6،  العزيز  0 /0 احلاوي الكبري  (0 )

 أطلق امُلوِدع 
 ومل يعيِّن احِلْرز

 لو عّين له احِلْرز

 لو عّين له وقال
 ال تنقلها



 061 كتـاب الوديعة

يضمن؛ ألن احلفظ واجب عليه، وإن تركها حىت  ( )مل ( )وحنوه ،كان لعذر من حريق
، وإن مل يكن عذر (1)احلفظ يف ( )(ط االحتياطْرَفِل)كان  ؛ ألن التعيني( )احترقت ضمن

 .(0)؛ ألنه خالف أمره من غري عذر(6)فنقلها إىل مثله أو أحرز ضمن يف أصح الوجهني
فعلنى  ](  ) (0 ) وأنكر املالك ،احلريق (9)ع نقلتها خوفود اختلفا فقال امُل (2)وإن

 .(  )وإن أقام البينة على احلريق فالقول قوله مع ميينه ،ع البينةود امُل
أو قال ال تقفل عليه  ،وال ترقد عليه فرقد عليه ،ولو قال اجعلها يف هذا الصندوق

 .؛ ألنه زاده خريًا(  )خالفًا لبع، أصحابنا ؛(  )فأقفل ال يضمن
أو نوم  ،فأمسكها يف يده فإن سقطت من يده بغفلة (1 )كمِّاربطها يف ُك: ولو قال

                                                 

 .وغريه( ظ)يف  ( )
 .ال( ظ)يف  ( )
 .ضمنها( ظ)يف  ( )
 .لالحتياط( ظ)يف  ( )
 .0  /6، العزيز  0 /0 احلاوي الكبري  (1)
 .0  /0، العزيز 60 / ، املهذب  0 /0 احلاوي الكبري  (6)
 .0  /0، العزيز  2/ ، الوسيط  0 /0 احلاوي الكبري  (0)
 .خلوف( ظ)يف ( 9)   .ولو( ظ)يف  (2)

(9)  

 .املودع( ظ)يف  (0 )
 .62 ا إىل ص يبدأ السقط من هن (  )
 .   /0، العزيز 01 /0 ، احلاوي الكبري 92 خمتصر املزين ص (   )
: وهو الصحيح من الوجهني كما ذكر ذلك النووي، ونص الشافع  على ذلك يف األم، وقال املاوردي(   )

 .وهو الظاهر من مذهب الشافع ، وقول األكثرين من أصحابنا"
، النوجيز ص  0  ، التنبيه ص    /0 احلاوي الكبري  ،92 ، خمتصر املزين ص 6  / األم : انظر 

 .0  /6، روضة الطالبني  2/ ، البسيط 61 
 .00 /0العزيز . ويرى الرافع  بأن أظهر الوجهني هو القول بالضمان(   )
 .هو مدخل اليد وخمرجها من الثوب، ومجعه أكمام: الكم( 1 )
 .099/ ، املعجم الوسيط    املصباح املنري ص  

املخالفة يف حفظ 
 الوديعة
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، وإن أكرهه رجل على أخذها منه مل يضمن؛ ألن يده أحرز عند اإلكنراه يف  ( )ضمن
 .( )، وهو اختيار أيب حامد رمحه اهلل( )أحد القولني

أحرز ولنو   ب ْيال يضمن؛ ألن اجَل ( )هِبْيك فوضعها يف ج مِّضعها يف ُك: قال وول
امحلها إىل  (6)ولو قال له يف احلانوت ،(1)ضمن مِّضعها يف جيبك فوضعها يف الُك: قال

ومل حيملها إىل  ،فإن تركها يف دكانه ،وحيملها إىل البيت ،بيتك يلزمه أن يقوم يف احلال
 .(2) نص عليه ؛(0)بيته مع اإلمكان ضمن

                                                 

ا ما رواه الربيع يف األم، وروى املزين يف املختصر أنه ال يضمن وامتنع أبو إسحاق املروزي وأبو علن   هذ(  )
بن أيب هريرة وكثري من األصحاب من ختريج ذلك على قولني، ومحلوا رواية املزين يف سقوط الضنمان  

، ومحلوا رواية الربيع على أنه ربطها يف كمه مث أمسكها بيده فال يضمن؛ ألن يده مع كمه أحرز من كمه
 .يف وجوب الضمان على أنه تركها يف يده، ومل يربطها يف كمه فيضمن؛ ألن كمه أحرز من يده

وأصح الطرق يف ذلك ما اختاره الشيخ أبو حامد وهو أنه إن تلفت بأخذ غاصب فال ضمان؛ ألن اليند   
 .أحرز بالنسبة إليه، وإن سقطت بنوم أو نسيان ضمن

، روضة الطالبني 02 /0، العزيز    /0 ، احلاوي الكبري 92 ، خمتصر املزين ص 0  / األم : انظر 
6/  0. 

 .وهو املنصوص عليه يف األم، وأصح الوجهني(  )
، روضة الطالبني 02 /0، العزيز    /0 ، احلاوي الكبري 92 ، خمتصر املزين ص 0  / األم : انظر 

 .   / ، املنهاج وشرحه مغين احملتاج 0  /6
 .02 /0انظر هذا االختيار يف فتح العزيز (  )
جيب القميص ما ينفتح على النحر، واجلمع أجياب وجيوب، وجيب األرض مدخلها، وجينب  : اجَلْيُب(  )

 .ما توضع فيه الدراهم وحنوها: الثوب
 .9  / ، املعجم الوسيط  0 املصباح املنري ص : انظر 
 .   / مغين احملتاج  ،2  ، التنبيه ص 1  /0 احلاوي الكبري ( 1)
 . 0 / املعجم الوسيط . الدكان أو حمل التجارة: احلانوت( 6)
 .2  /0، حتفة احملتاج  2/ ، أسىن املطالب 0  /0، العزيز 0  /0 احلاوي الكبري ( 0)
له وعلنى أن ال  .وإذا استودعه إياها خارجًا من مننزله على أن حيرزها يف منن: "قال الشافع  يف األم( 2)

بطها يف كمه فربطها فضاعت؛ فإن كان ربطها يف كمه فيما بني عضده وجنبه مل يضمن، وإن كنان  ير
= 
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ها دَّفإن وجدها الوارث بعينها ر  ،وديعة فالن كذا عندي :وقال ،عود ولو مات امُل
وإن مل توجد بعينها ويف تركته منن   ،( )إىل صاحبها، فإن مل يردها مع القدرة ضمنها

م يف تركته، وإن مل يوجند جنسنها يف   اِصخ جنسها فصاحب الوديعة كأحد الغرماء ُي
ذكره القاض  أبنو   ؛( )بقاء األمانةواألصل  ،التركة ال ش ء له، وحيمل على أهنا تلفت

 .( )رمحه اهلل-حامد 

                                                 
= 

 ...".ربطها ظاهرة من عضده ضمن
 .0  / : األم: انظر 
 .0  /0 ، احلاوي الكبري 92 خمتصر املزين ص (  )
 .تظاهر كالم الشافع  أهنا مضمونة يف تركة املي: األول: يف املسألة أربعة مذاهب(  )

 .أهنا غري مضمونة يف تركة امليت: واانيها
أنه إن وجد يف تركته من جنسه كانت مضمونة فيها، وإن مل يوجد من جنسه شن ء يف تركتنه مل   : واالثها

 .يضمن، وهو قول أيب حامد املروزي
مل أنه إن ذكر يف وصيته عند موته أن عنده وديعة كانت مضمونة يف تركته، وإن مل ينذكر ذلنك   : ورابعها

 .يضمن
، 26 /6، البينان  601/ ، حلية العلمناء  69 ، التعليقة الكربى ص 2  /0 احلاوي الكبري : انظر 

 .90 /0العزيز 
 .2  /0 احلاوي الكبري  ( )

 موت امُلوَدع 
 عن وديعـة
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 ( )ةِ يمَ نِ والغَ  (5)ءِ يْ الفَ  ( )مِ سْ كتاب قَ 

  :قننال اهلل تعنناىل                              

     
 .اآلية ( )

  :وقننال اهلل تعنناىل                         

     
 .اآلية (1)

وكنذلك إذا   ،(6)كل مال وصل إلينا من املشنركني بالقتنال  : واعلم أن الغنيمة
 .(0)صاحلونا على مال عند القتال

                                                 

 .احلظ والنصيب: مصدر قسم الش ء يقسمه قسمًا فانقسم، والِقْيُم: الَقْسم(  )
 .2  / ، لسان العرب 9  /2هتذيب اللغة : انظر 
هو اخلراج والغنيمة، مأخوذ من فاء إذا رجع واملراد بالرجوع هننا املصنري أي صنار    : الف ء يف اللغة(  )

 .للمسلمنني
 .أفياء وفيوء: وهو أيضًا ما بعد الزوال من الظل، ومجعه 
 .26 / ، أساس البالغة 6  / ، حترير ألفاظ التنبيه 96 املصباح املنري ص : انظر 
اغتنم الفرصة وانتنهزها  : وهو الفوز بالش ء من غري مشقة واالغتنام انتهاز الُغْنم يقالمن الُغْنم : الغنيمة(  )

 .مبعىن واحد
 .00 ، املصباح املنري ص 6  /  ، لسان العرب    /2هتذيب اللغة : انظر 
 .  : سورة األنفال، آية(  )
 .0: سورة احلشر، آية( 1)
 ".ه الفئة اجملاهدة على سبيل القهر والغلبة من الكفاركل مال تأخذ: "الغنيمة بقوله: عرف الغزايل( 6)
جرى على الغالب وقصد  -يقصد النووي يف املنهاج–مث إن املصنف : "وقال ابن امللقن يف عجالة احملتاج 

التربك بالكتاب العزيز، وإال فالقتال ليس شرطًا فإن الصفني لو التقيا فاهنزم الكفار من غري شهر سنالح،  
 ".يمة كما قال اإلمامفما تركوه غن

 .0  / ، مغين احملتاج 0   / عجالة احملتاج .  9/ ، الوسيط 69 الوجيز ص : انظر 
لو صاحلونا على مال عنند  : قال الروياين يف احللية: "نقل الرافع  والنووي هذا القول عن الروياين فقاال( 0)

 ".القتال فهو غنيمة
= 

 مشروعيتها

 تعريف الغنيمة
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ومال ، ِةي ْزاجِل :مثل ( )قتال كل مال وصل إلينا من أمواهلم بالصلح من غري: ءْ والَف
وما ضمنوا عند التجارة يف بالدنا، وكذلك لو مات هلم ميت عندنا وال وارث  ،املهادنة

 .( )له فماله يفء
اهلل  ّويان منها سهم كان لرسنول س ومصرف مخسهما ُي ،سْمويف كل واحد منهما اخُل

 بننو   :وي القرىب وهنم ف إىل املصاحل األهم فاألهم، وسهم لذر ْصخاصة واآلن ُي
ني، وسنهم  ي نَثن كر مثل حنظ األُ وبنو املطلب فينقسم بني فقريهم وغنيهم للذ  ،هاشم
 .(1)وسهم البن السبيل ،، وسهم للمساكني( )الفقراء يف أصح القولني ( )لليتامى

                                                 
= 

 .11 /6، روضة الطالبني 2  /0العزيز : انظر 
، روضنة الطنالبني   1  /0، العزيز 29/ ، الوسيط 62 ، الوجيز ص 1  /0 احلاوي الكبري : انظر(  )

 .    / ، عجالة احملتاج  1 /6
، روضنة الطنالبني   6  /0، العزينز  29/ ، الوسيط 2  /0 ، احلاوي الكبري 10 / األم : انظر(  )

 .    / ، عجالة احملتاج  1 /6
أن الف ء يف مجيع ذلك ما ارلى عنه املشركون من ذلك خوفًا :  القدمي قول آخروله يف: "وقال يف احلاوي 

  : ورعبًا لقوله تعاىل                               وما سنواه منن
ال يكون فيئًا ويكون مصنروفًا يف املصناحل وال    اجلزية واخلراج وعشور جتارهتم ومرياث من مات منهم

خيمس والقول األول من قوله أصح الستواء مجيعهما يف الوصول إليهما بغري قتال وال إجياف خينل وال  
 ".رقاب

 .2  /0 احلاوي الكبري : انظر 
الصغري الذي ليس له : اليتيم: هو كل طفل مل يبلغ احللم وال كافل له، وقال األكثرون: اليتيم: قال الغزايل(  )

 .أب، فاكتفوا بفقدان األب
 .16 /6، روضة الطالبني    /0، العزيز 9   / ، حلية العلماء 90/ الوسيط : انظر 
 .ال يشترط الفقر: يشترط الفقر يف اليتامى على املشهور، وهو ظاهر املذهب، وقيل(  )
 .16 /6ضة الطالبني ، رو   /0، العزيز 9   / ، حلية العلماء 90/ الوسيط : انظر 
، 29/ ، الوسنيط  69 ، الوجيز ص 0  /0 ، احلاوي الكبري 99 ، خمتصر املزين ص 9  / األم ( 1)

 .   / ، مغين احملتاج 11 /6، روضة الطالبني 2  /0العزيز 

 تعريف الفيء

مصرف الغنيمة 
 والفيء
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فأربعة أمخاس الغنيمة ملن حضر اس الغنيمة والف ء خيتلف مصرفها، وأما أربعة أمخ
: خالفًا أليب حنيفة وحده، فإننه قنال   ؛( )ل سهماِجوللرَّ ،س االاة أسهمالوقعة للفار

 .( )خالفًا أليب يوسف ؛( )للفارس سهمان، وال سهم إال لفرس واحد
 ،ِلْغن وال يسنهم للب   ،(1)والفرس العريب سواء ،( )ِنْوَذْروالِب ،إال للخيِل ُمه ْسوال ُي
 .(6)رُّوالَف رُّلَكوالفيل؛ ألنه ال حيصل به ا ،واإلبل ،واحلمار

، (2)خالفنًا أليب حنيفنة رمحنه اهلل    ؛(0)له ْمه ْسولو مات فرسه قبل احلرب مل ُي
 صُّوهنو ن ن   ،لنه  ُمه ْسن ًا عن الشافع  أنه ُيّصن  (9)اُلفَّالفرس يف القتال ذكر الَق َلتُِق ولو

                                                 

، روضنة   0 /0، العزينز  92/ ، الوسيط 0 1، التنبيه ص  6 /0 ، احلاوي الكبري 11 / األم (  )
 .6   / ، عجالة احملتاج 6  / ، مغين احملتاج  2 /6الطالبني 

 . 9 /1، فتح القدير    خمتصر القدوري ص (  )
 .فإنه قال مبثل قول الشافع  وهو أن للفارس االاة أسهم وليس سهمان، ووافقه حممد بن احلسن ( )
 . 9 /1، فتح القدير    خمتصر القدوري ص : انظر 
من اخليل والبغال، من الفصيلة اخليلية عظيم اخللقة غليظ األعضاء قنوي   يطلق على غري العريب: الربذون(  )

 .الربذون ما كان أبواه أعجميني: براذين، وقال املاوردي: األرجل عظيم احلوافر، ومجعه
 .60 /0 ، احلاوي الكبري 2 / ، املعجم الوسيط 1 املصباح املنري ص : انظر 
، روضنة الطنالبني    0 /0، العزينز  00 / ، الوسيط  0 ، الوجيز ص 66 /0 احلاوي الكبري ( 1)

6/ 2 . 
،  0 /0، العزينز  00 / ، الوسيط 66 /0 ، احلاوي الكبري  0 ، خمتصر املزين ص 11 / األم ( 6)

 . 0 /6روضة الطالبني 
 .02 /6، روضة الطالبني 61 /0، العزيز 00 /0 ، احلاوي الكبري  0 ، خمتصر املزين ص11 / األم  (0)
 .ن دخل دار احلرب فارسًا فنفق فرسه استحق سهم فارس عند أيب حنيفةفم( 2)
 .92 /1، فتح القدير    خمتصر القدوري ص : انظر 
عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل املروزي، اإلمام اجلليل أبو بكر الصغري شيخ طريقة خراسنان،  : القفال هو( 9)

بتداء أمره فلما كان ابن االاني سنة أحس من نفسه ذكاًء وإمنا قيل له القفال؛ ألنه كان يعمل األقفال يف ا
تويف مبرو يف مجادى اآلخرة سنة سبع عشرة وأربعمائة، وله منن  . فأقبل على الفقه وصار إمامًا يقتدي به

شرح التلخيص وهو جملدان، وشرح الفروع يف جملدة، وكتاب الفتاوى : العمر تسعون سنة، من تصانيفه
= 

نصيب الفارس 
 والراجل

ال يسهم إال للخيل 
 والِبْرذََْون

لو مات فرسه 
 احلرب قبل
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له؛ ألنه فات  ُمه ْسل املالك ال ُيِتهذا إذا ُق ف اِلخ ، وُي( )أهل العراق يذكره مل ( )غريب
، يف املضيق ولق  به القتال، وقد يقاتل راجاًل ،َةن ْؤوحيمل امُل وهناك األصل باٍق ،األصل

 ؛وهذا هو االختيار للمصلحة ،( )وفيه حتري، على استعداد الفرس ،به السهم ويستحقُّ
 .( )لئال ينكسر قلبه به

 ف ج ْعواأَل ،والصغري ،م ِريترك اهَل وال ،وينبغ  لإلمام إذا أراد القتال أن يتعاهد اخليل
، وإن أدخله قبنل  (6)له ُمه ْسفإن أدخله رجل بعد هن  اإلمام ال ُي ،(1)أن يدخل الوقعة

                                                 
= 

 .رية الفائدةله يف جملدة ضخمة كث
كان القفال املروزي هذا من أعظم حماسن خراسان إمامًا كبريًا وحبرًا عميقًا غواصًا علنى  : "قال السبك  

 ...".املعاين الدقيقة
، طبقات الشنافعية  96 / ، طبقات الفقهاء الشافعية البن كثري،  1/1طبقات الشافعية الكربى : انظر 

 . 2 / البن قاض  شهبة 
 .النص الغزايل والنووي والشربيين ونقل هذا(  )
 .6  / ، مغين احملتاج 02 /6، روضة الطالبني 92/ ، الوسيط 00 الوجيز ص : انظر 
 .   املذهب الشافع  ص : انظر. هم األئمة الذين سكنوا بغداد وما حوهلا: أهل العراق(  )
 .طلب إعداد الفرس: معناه(  )
من تقرير النصني، نص الشافع  بأنه ال يسهم للفارس إذا منات  أصح طرق األصحاب ما ذكره الروياين (  )

 .يف أاناء احلرب ونصه بأنه يسهم للفرس إذا مات يف أاناء القتال
أن فيهما مجيعًا قولني وجه االستحقاق مشهود بع، الوقعة ووجه املننع اعتبنار آخنر    : والطريق الثاين 

 .القتنال
ل جديد فال استحقاق فيهما وإن أفضى ذلك القتنال إىل احلينازة   أنه إن حيز املال بقتا: والطريق الثالث 

 .استحق فيهما
، عجالة احملتناج  6  / ، مغين احملتاج 02 /6، روضة الطالبني 66 /0، العزيز 92/ الوسيط : انظر 

 /   1. 
، روضنة الطنالبني    0 /0، العزينز  69 /0 ، احلاوي الكبري  0 ، خمتصر املزين ص 11 / األم ( 1)

6/ 2 . 
 . 2 /6، روضة الطالبني  0 /0، العزيز 00 /0 ، احلاوي الكبري 11 / األم ( 6)

 تعاهد اإلمام للخيل
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ق الشيخ اِرَفوُي ،والبغل ،؛ ألنه أقل من احلمار( )له أيضًا يف أصح القولني ُمه ْسالنه  ال ُي
 .( )ودعائه ،ألنه ينتفع برأيه ؛الفاين

لنه قاتنل أو مل    ُمه ْسن ُيه َفُؤْرى ُبج ْرُيفإن كان  ،( )القتال وهو مري،ولو حضر 
ولو  ،(1)هم لهْسهم له، وعلى هذا األعمى ال ُيْسال ُي ُهُؤْرى ُبج ْر، وإن كان ال ُي( )يقاتل

كر سن والتاجر الذي يف الع ،(0)القتال (6)[م له؛ ألنه مقتضىه ْسصار جرحيًا يف القتال ُي
؛ ألننه  (9)يقاتليف أصح القولني قاتل أو مل  (2)(م لهه ْسُي)ا حضر القتال للبيع والشراء إذ

                                                 

ليس ذلك على اختالف قولني وإمنا هنو علنى   : ونقل املاوردي والرافع  والنووي عن أيب إسحاق قوله(  )
ميكنن   إذا مل" ال يسهم هلنا : "يسهم له إذا أمكن القتال عليها مع ضعفها، وقوله: اختالف حالني فقوله
 .هن.ا" القتال عليها لضعفها

 .وأصح القولني ما ذكره الروياين 
 . 2 /6، روضة الطالبني  0 /0، العزيز 00 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 . 2 /6، روضة الطالبني  0 /0، العزيز 00 /0 ، احلاوي الكبري 11 / األم (  )
، أما املري، الذي يقدر على القتال فهذا يسهم له، املقصود باملري، هنا املري، الذي ال يقدر على القتال(  )

 .وال خيتلف فيه لعدم تأاريه، وقلة خلو األبدان من مثله
 .02 /6، روضة الطالبني 66 /0، العزيز  0 /0 احلاوي الكبري : انظر 
 .02 /6، روضة الطالبني 66 /0، العزيز 92/ الوسيط (  )
: وظاهر نص الشافع  أنه يسهم له لقولنه  : ف على قولنييف املري، الذي ال يرجى زوال مرضه خال( 1)

وألنه مهيب ومكثر كالصحيح، وألنه قد ينفع برأيه أكثر من نفعه بقتاله، وهو ( الغنيمة ملن شهد الوقعة)
 .األظهر واألصح من القولني

 .وذكر املاوردي وجهًا آخر وهو أنه ال يسهم له ويعطى رضخًا 
، مغين احملتاج 02 /6، روضة الطالبني 66 /0، العزيز 92/ ، الوسيط  0 /0 احلاوي الكبري : انظر 

 /  6. 
 (.ظ)إىل هنا انتهى السقط من ( 6)
 .02 /6، روضة الطالبني 66 /0العزيز : انظر. وهذا هو املذهب (0)
 .أسهم( ت)يف ( 2)
نع مطلقًا قاتلوا أو مل يقاتلوا، املذهب أهنم إن قاتلوا استحقوا وإال فال، وهو ظاهر نص املختصر، وقيل بامل (9)

= 

 اإلسهام للمريض

 سهام لألعمياإل

 اإلسهام للتاجر
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، ( )(ملن شهد الوقعة (4)الغنيمة): ( )[وقال صلى اهلل عليه وسلم]يكثر به سواد املسلمني 
إذا حضنر القتنال   ] ، وكنذلك األجنري  (1)وهو اختيار أيب إسحاق ؛( )وقد شهدها

وقاتنل  ] وحضر القتال ،( )انفلت من أيدي املشركنيواألسري املسلم إذا  ،(0)[(6)وقاتل
                                                 

= 

 .وقيل االستحقاق مطلقًا
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .والغنيمة( ت)يف (  )
 (.0 00 )برقم  9/10، وفيه انقطاع، البيهق  احلديث هبذا اللفظ موقوف، أخرجه من أار أيب بكر  ( )

لنرزاق يف  وأخرجه عبند ا (.   00 )ورقم (   00 )برقم  9/10البيهق   وأخرجه عن عمر  
بنرقم      /2، والطرباين يف املعجم الكنبري  ( 100 )، وابن أيب شيبة برقم (9629)املصنف برقم 

(2 0 .) 
، وقال ابن امُللقنن يف  02 / ، والزيلع  يف نصب الراية 02 / وصححه ابن حجر يف تلخيص احلبري  

 .   /0 ، البدر املنري"وهو غريب مرفوعًا وإمنا نعرفه موقوفًا: "البدر املنري
أخرجه البخاري من حديث أيب موسى، كتاب املغازي، باب غزوة خينرب  : أحدمها: ويف معناه حديثان 

بعث أبان بن سعيد بن العاص يف  أن النيب  حديث أيب هريرة : والثاين(.     )برقم  1 0 / 
باب غنزوة خينرب    سرية قبل رد فقدم أبان بعد خيرب فلم يسهم له، رواه البخاري يف كتاب املغازي،

 .2   برقم  6 0 / 
   .   /0، البدر املنري  0 / تلخيص احلبري : انظر 
 . 2 /6، روضة الطالبني 00 /0، العزيز 06 /0 ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص : انظر ( )
 .00 /0العزيز ( 1)
كخياطة اوب فله السهم، والعمل ما ذكره الروياين إذا كانت اإلجارة لعمل يف الذمة من غري تعيني مدة ( 6)

 .املستأجر دين يف ذمته
 .أما إذا كانت اإلجارة مبدة معينة كحفظ األمتعة شهرًا ففيها خالف، واألظهر أنه يسهم هلم إذا قاتلوا 
، املننهاج ومغنين احملتناج    20 /6، روضة الطالبني 62 /0، العزيز 01 /0 احلاوي الكبري : انظر 

 /  6. 
 (.ت)أسقطت من  (0)

اإلسهام لألجري 
 واألسري املسلم
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 .( )[( )م لهنيسه
 ( )ةبعد انقضاء احلرب واألمن من العدو ال يشاركوهنم يف الغنيم ٌدد ولو جاءهم م 

 .(2)يشاركوهنم (0)وإن كان قبل ذلك (6)(1)[خالفًا أليب حنيفة]
يكون مشتركًا بني  ولو حضر اإلمام دار احلرب فبعث سريتني يف جهتني فما غنموا

 .(0 )وما غنم اجليش يكون بني الكل ،واجليش (9)السريتني
 .(  )فغنموا ال يشاركهم جيش اإلمام (  )فبعث سريةولو كان اإلمام يف البلد 

 .( )ولو بعث سريتني إىل جهتني فلكل سرية حكم نفسها
                                                 

= 

 .الكفار( ظ)يف  ( )
هذا إذا انفلت من جيش آخر فيهم له إن قاتل بال خالف، أما إذا كان من نفس اجليش الذي يف املعركة (  )

 . 2 /6، روضة الطالبني 00 /0العزيز .  فيستحق السهم، قاتل أو مل يقاتل
 (.ت)أسقطت من  ( )
، روضنة الطنالبني    6 /0، العزينز  06 /0 ، احلاوي الكبري  0 ، خمتصر املزين ص 16 / األم (  )

6/ 00. 
 (.ت)أسقطت من  (1)
 .عند أيب حنيفة أنه إذا حلقهم املدد يف دار احلرب قبل أن خيرجوا الغنيمة إىل دار اإلسالم شاركوهم فيها( 6)
 . 2 /1، فتح القدير    خمتصر القدوري ص  
 .انقضاء احلرب( ظ)يف  (0)
، روضنة الطنالبني    6 /0، العزينز  06 /0 ، احلاوي الكبري  0 ص ، خمتصر املزين 16 / األم ( 2)

6/ 00. 
 .قطعة من اجليش فعيلة مبعىن مفعولة؛ ألهنا تسري يف خفية، واجلمع سرايا وسريات: السرية( 9)
 .،9  / ، املعجم الوسيط 0   ص ، املصباح املنري21 الزاهر ص: انظر 
، 60 /0، العزينز  1  /  ، البيان 02 /0 ي الكبري ، احلاو 0 ، خمتصر املزين ص 16 / األم ( 0 )

 .09 /6روضة الطالبني 
  .سريته( ظ)يف  (  )
 .02 /0 ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص  (  )

 اإلسهام للَمَدد

 اشتراك السرايا 
 يف الغنيمة



 071 كتـاب قسم الفيء والغنيمة

وكنذلك لنو    ،( )هم له سهم الفارسْسوحضر القتال ُأ ،( )أو استأجره ،ولو استعار فرسًا
؛ (1)ل للمالكْثرة امِلْجفالسهم للغاصب يف أصح القولني، وعليه ُأ ( )[وحضر القتال] غصب فرسًا

وقاتل ] ،القتال حالة يف (6)[فرسه]ه ولو غصب من صاحب ،ألن املنع من الغصب ال خيتص بالغزو
 .(2)ه باحلضورفالسهم للمالك؛ ألنه استحقَّ (0)[عليه

سواء  (  )هب َلس  (  )[عليه] (0 )ستحقَّا (9)(اًل حال القتالِبْقُم) مسلم كافرًاولو قتل 
 .( )-رمحه اهلل-خالفًا أليب حنيفة  ( )((  )مل يشرط)شرط اإلمام أو 

                                                 
= 

 .02 /0 ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص  ( )
 .استأجر( ظ)يف  ( )
 . 10التعليقة الكربى ص (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
، الوسنيط   0 ، النوجيز ص  62 /0 احلاوي الكنبري   :انظر. أن السهم للمغصوب: اينوالوجه الث (1)

 . 2 /6، روضة الطالبني  0 /0، العزيز    /  ، البيان 00 / 
 (.ظ)أسقطت من  (6)
 (.ظ)أسقطت من  (0)
، روضنة الطنالبني    0 /0، العزينز  00 / ، الوسيط 62 /0 احلاوي الكبري : انظر. وهو املذهب( 2)

6/ 2 . 
 .يف حالة القتال مقباًل( ظ)يف  (9)
 .يستحق( ت)يف  (0 )
 (.ت)أسقطت من  (  )
أخذ سلبه وجرده من ايابه وسنالحه،  : سلب الش ء سلبًا انتزعه قهرًا، وسلب فالنًا: السلب يف اللغة(   )

 .ما معه من اياب وسالح ودابة: أخذ سلب القتيل: ما يسلب، يقال: والسََّلُب
 .كل ما تثبت يد القتيل عليه مما هو عدة القتال وزينة املقاتل كثيابه وسالحه وفرسه: لشرعوح دُّ السلب يف ا 
، 0  / ، املعجنم الوسنيط      ، املصباح املنري ص 2 الزاهر يف غريب ألفاظ الشافع  ص : انظر 

 . 0 /6، روضة الطالبني 60 /0، العزيز 90/ الوسيط 
 .06 /6، روضة الطالبني  6 /0، العزيز 60 /  ، البيان    /0 احلاوي الكبري (   )

اإلسهام للفرس 
املستعار أو املستأجر 

 أو املغصوب

 استحقاق السََّلب
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 .( )( )وإذا أراد اإلمام قسمة الغنيمة بدأ بالسلب للقاتل
 :ويعترب يف استحقاقه االاة شرائط

 .رًاِبْدأو ُم اًلِبْقتل يف القتال سواء قتله ُمْقأن ي 
ال يكون )فإن رمى من الصف إىل صفهم فأصاب كافرًا  ،وأن يغزو بنفسه يف قتله

 .بهَلس  (1)(له
، (9) (2)[لنه ] ب َلال قتال فيه فال س  (0)نًاخ ْثقتل جمروحًا ُم (6)فلو ،عًان ِتْموأن يكون ُم

رجلينه  إحدى  (0 )[إحدى يديه أو إحدى] وعلى هذا فلو أعمى إحدى عينيه أو قطع
أو إحدى يديه وإحندى   ،أو رجليه ،أو قطع يديه ،، ولو أعمى عينيه(  )ب لهَلفال س ]

 .(  )هُبَلفله س  (  )[رجليه
                                                 

= 

 .أو ال( ظ)يف  ( )
 .فعند أيب حنيفة إذا مل جيعل اإلمام السلب للقاتل فهو من مجلة الغنيمة والقاتل وغريه فيه سواء(  )
 .0 1/1، فتح القدير    انظر خمتصر القدوري ص  
 .للقتال( ظ)يف  ( )
 . 6 /0، العزيز 6 1، التنبيه ص    /0 ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص (  )
 .ال يستحق( ظ)يف  (1)
 .ولو( ظ)يف  (6)
سار إىل العدو : َاُخن  الش ء بالضم، والفتح لغة ُاُخونة وَاخانة فهو اخني، وأاخن يف األرض إاخانًا( 0)

  : ومنه قوله تعاىل. أوهنته باجلراحة وأضعفته: وأوسعهم قتاًل، وأاخنته              

          (60/ األنفال .)9/ ، املعجم الوسيط 06املصباح املنري ص: انظر . 
 (.ت)أسقطت من  (2)
 . 0 /6 ، روضة الطالبني10 /0، العزيز  6 /  ، البيان 96/ ، الوسيط 0  /0 احلاوي الكبري  (9)
 (.ت)أسقطت من  (0 )
 . 0 /6، روضة الطالبني 12 /0، العزيز  6 /  ن البيا(   )
 (.ظ)أسقطت من  (   )
 .وهو األظهر، وبه أجاب مجاعة من األصحاب منهم القاض  الروياين كما نسبه له الرافع  يف العزيز(   )

= 

 خمرج السلب

 شروط استحقاقه
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ولو كانا غري مقاتلني  ،( )يقاتل فله سلبهما ( )قًااِهر أو صبيًا ُم ،ولو قتل امرأة تقاتل
 ( )أصنح ه يف ، ولو أسره حينًا فلنه سنلب   ( )ال يستحق سلبهما؛ ألنه ال حيل قتلهما

؛ ألنه كفى شره، ولو قتله وهو منهزم فال سلب (0)الفَّالَق (6)(وهو اختيار) ،(1)القولني
 .(0 )(9)(اجليش لكل)غنيمة  (2)[ما عليه] له، ويكون

ه ُبَل، ولو قتله اانان فس ن (  )(  )وغريه (  )زباِرب بني امُلَلوال فرق يف استحقاق السَّ
ويكسنر قلنوهبم    ،وهو الذي ال ينصر املسلمني ،لذِّخ ، ولو قتله ُم(  )بينهما نصفان

                                                 
= 

، عجالة    / ، املنهاج مع مغين احملتاج  0 ، روضة الطالبني 12 /0، العزيز  6 /  البيان : انظر 
 .    / ج احملتا

 .قارب االحتالم ومل حيتمل بعد: هو الصيب الذي داىن احُلُلم، فراهق الغالم مراهقة: املراِهق ( )
 . 0 ، املصباح املنري ص 00 مقاييس اللغة ص : انظر 
 .السلب( ظ)يف  ( )
 .    / ، عجالة احملتاج  0 /0، روضة الطالبني 60 /0، العزيز    /0 احلاوي الكبري (  )
 .أحد( ت)يف  ( )
، عجالة احملتناج   0 /6، روضة الطالبني 19 /0، العزيز  6 /  ، البيان 0  /0 احلاوي الكبري ( 1)

 /    . 
 .واختاره( ظ)يف  (6)
 .19 /0العزيز : انظر( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .لكل( ت)يف  (9)
،  0 /6روضة الطالبني ، 12 /0، العزيز  6 /  ، البيان 96/ ، الوسيط 0  /0 احلاوي الكبري ( 0 )

 .    / ، عجالة احملتاج    / املنهاج مع مغين احملتاج 
 .املبارزة( ظ)يف (   )
 .غري املبارزة( ظ)يف (   )
 .01 /6، روضة الطالبني  6 /0، العزيز 0  /0 ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص (   )
 . 0 /6الطالبني  ، روضة19 /0، العزيز 96/ ، الوسيط 00 خمتصر املزين ص (   )

 لو قتل امرأة فقاتل 
 أو صبيًا مراهقًا

استحقاق املبارز 
 وغريه للسلب
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ال آمن عليكم لضعفكم وكثرة املشركني فال  ( ) [أو]يف هذا احلر  ( )ال تنفروا :فيقول
، وال يلزم اخلمس يف السلب (1)يف أصح القولني ( )خْض، وال ر ( )وال سهم له ،سلب له

 .(6)يف أصح القولني
 ،(9)قنة َطْنوامِل ،(2)والسالح (0)[والفرس]، الثيابيف يده من  كان كل ما: بَلوالسَّ

 .( )ية اليت ميسكها يف أصح القولنيِبْنواجَل ،واخلامت ،(0 )قْووالطَّ
                                                 

 .ال تغزوا( ظ)يف  ( )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .02 /6، روضة الطالبني 60 /0، العزيز  6 /  ، البيان 99/ ، الوسيط 00 الوجيز ص (  )
أعطيته شيئًا لنيس بنالكثري، واألول   : رضخته له رضخًا من باب نفع ورضيخًا: تقول: الرَّْضخ  يف اللغة(  )

وهو . أي ش ء منه: أو َفْعل مبعىن مفعول، مثل ض ْرب األمري، وعنده رْضٌخ من خري ر ْضٌخ تسميته باملصدر
 .مأخوذ من الش ء املرضوخ، وهو ا ملرضوض املشدوخ

هو قدر من املال تقديره إىل رأي اإلمام بشرط أال يزيد على سهم رجل : "عرفه الغزايل فقال: ويف الشرع 
 ".من الغامنني بل ينقص

،  2 ، الزاهر يف غريب ألفناظ الشنافع  ص   10 / ، املعجم الوسيط 90 املنري صاملصباح : انظر 
 .91/ ، الوسيط 69 الوجيز ص

 .وهو قول اجلمهور، وحكى النووي يف الروضة قول اجلرجاين أنه إن حضر بإذن اإلمام رضخ له( 1)
 .1  / ، مغين احملتاج 09 /6، روضة الطالبني 62 /0، العزيز 99/ الوسيط : انظر 
 .وهو املشهور، وقيل بأنه خيمس فيدفع مخسه ألهل اخلمس وباقيه للقاتل، مث يقسم باق  الغنيمة( 6)
،  6 /0، العزيز  6 /  ، البيان 2   / ، حلية العلماء 90/ ، الوسيط 2  /0 احلاوي الكبري  

 .    / ، عجالة احملتاج    / ، املنهاج ومغين احملتاج 01 /6روضة الطالبني 
 (.ت)سقطت من أ( 0)
،  0 /6، روضة الطالبني 60 /0، العزيز  6 /  ، البيان 90/ ، الوسيط    /0 احلاوي الكبري ( 2)

 .   / املنهاج مع مغين احملتاج 
 .اسم ملا يسميه الناس احلياصة وه  سري طويل يشد به حزام الدابة: املنطفة( 9)
 .66 / م املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، معج100، املصباح املنري ص 0 /0لسان العرب : انظر 
 .حل  جيعل يف العنق، وكل ش ء استدار حول العنق فهو طوق: الطَّوق( 0 )

= 

 حقيقة السلب
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أخذ القاتنل   ( )، وإذا( )من السلب ( )(ال ميسكه)وفرسه الذي  ،وال يكون غالمه
 .(6)من سائر الغنيمة (1)السلب يأخذ السهم التام

، (0)هلما يف أحد القنولني  ُهُبَلس صيب بشرائط السلب كافرًا َفأو ) ،لت امرأةت ولو َق
 .(9)للعدوشره ويكون الكايف  (2)(اتوهو االختيار؛ ألهنما كف
بعد عزل اخلمس منن   (  )يرضخ هلم (0 )[والعبيد] ،والصبيان ،ولو حضر النساء

 .(  )(  )(العبيد لسادهتم ُخْضويكون ر )أربعة أمخاس الغنيمة يف أصح القولني، 
حضر بنإذن   ( )، وإن( )له ُخض ْرإذن اإلمام ال ُي ( )[من غري] (  )ولو حضر الكافر

                                                 
= 

 . 10/ ، املعجم الوسيط 0  ، املصباح املنري ص   /0 ، لسان العرب 90 /9هتذيب اللغة  
ج ومغنين احملتناج   ، املننها 01 /6، روضة الطالبني 60 /0، العزيز  6 /  ، البيان 90/ الوسيط (  )

 /   . 
 .يف اصطبله( ظ)يف  ( )
 . 6 /  ، البيان 90/ ، الوسيط    /0 احلاوي الكبري (  )
 .السلب إذا( ظ)يف (  )
 .الكامل( ظ)يف  (1)
 . 2 /6، روضة الطالبني  6 /0، العزيز 92/ الوسيط ( 6)
،  0 /6، روضة الطنالبني  19 /0، العزيز  6 /  ، البيان    /0 احلاوي الكبري . وهو املذهب( 0)

 .   / مغين احملتاج 
 .كافرًا بشرائط، فلها سلبه يف أحد القولني وهو االختيار، وكذلك الصيب املراهق يستحق السلب؛ ألنه( ظ)يف ( 2)
 .19 /0العزيز ( 9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
أنه من : من أصل الغنيمة، والثالثأنه : يف املسألة االاة أقوال أظهرها وأصحها ما ذكره الروياين، والثاين(   )

 .مخس اخلمس
 . 0 /6، روضة الطالبني  1 /0، العزيز 91/ ، الوسيط 00 الوجيز ص : انظر 
 .وكذلك يرضخ للعبيد ويكون لسيده (ظ)يف  (  )
 . 0 /6، روضة الطالبني  1 /0، العزيز 91/ ، الوسيط 00 الوجيز ص(   )
 .كافر( ظ)يف  (  )

الرضخ للنساء 
 والعبيد

 الرضخ للكافر

ب للمرأة السل
 والصبـي
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 ُخض ن ْرمل يكنن اسنتأجره يُ   (1)وإن ،له ُخض ْروال ُي ،األجرة ( )هيلزم استأجرهاإلمام فإن 
 .(9)يف الغنيمة (2)؛ ألنه ال حق له(0)[يف أصح القولني]سهم املصاحل  من (6)[له]

، (  )يعطيه من سهم املصناحل  (  )(ة أو الرجعةاءللبد) (0 )لَفلنَّولو شرط اإلمام ا
                                                 

= 

 .بغري( ظ)يف  ( )
 .وهو الصحيح، وفيه وجه آخر وهو أنه يستحق الرضح ( )
 / 6، روضة الطالبني  1 /0، العزيز 2  /  ، البيان 00 الوجيز ص : انظر 
 .ولو( ظ)يف  ( )
 .يلزم( ت)يف  ( )
 .فإن( ظ)يف  (1)
 (.ظ)أسقطت من  (6)
 (.ظ)أسقطت من  (0)
 .للكافر( ظ)يف  (2)
 .إن قاتل استحق وإال فالوهو الصحيح، وقيل ال ش ء له، وقيل ( 9)
 .00 /6روضة الطالبني ،  1 /0العزيز : انظر 
والنافلة يف الصالة وغريها؛ ألهننا زينادة علنى الفريضنة،     . الغنيمة، واجلمع أنفال: النفل يف اللغة( 0 )

وهبت لنه النفنل وغنريه وهنو عطينة ال      : واجلمع نوافل، وأنفلت الرجل ونفلته باأللف وبالتثقيل
 .تريد اواهبا

هو زيادة مال يشترطه أمري اجليش ملن يقوم مبا فيه نكاية زائدة يف العندو أو توقنع ظفنر    : ويف الشرع 
 .شر دفع أو

 .62 /6، روضة الطالبني 9  /0، العزيز   9/ ، املعجم الوسيط 106املصباح املنري ص : انظر 
 .للرجعة وللبدأة( ظ)يف  (  )
 .اة تأويالت لألصحابذكر املاوردي يف البداءة والرجعة اال (  )

 . أن البداءة أن يبتدئ بإنفاذ سرية إىل دار احلرب فجعل هلا الربع: أحدها
أن ينفذ بعدها سرية اانية فيجعل هلا الثلث فيزيد الثانينة ألهننا تندخل بعند علنم أهنل       : والرجعة

 .احلرب باألوىل
هلا الربع، وللرجعة أن ينفذها بعد رجوعه  أن البداءة أن ينفذ سرية يف ابتداء دخوله دار احلرب فيجعل: اانيها

= 

 اشتراط النفل
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 .( )ذلك ( )وحنو ( )ًةيَله على قلعة أو قتل كافرًا ِغلَّملن د  ( )[شيئًا] شرط إذا وكذلك
 ؛(1)وجيب قسمة العقار يف دار احلرب إذا فتحها املسلمون كما جيب قسمة املنقول

 .(6)فةخالفًا أليب حني
بننفس   (2)، ألهنم يصريون مااًل(0)(يقسموهنم وصبياهنمر نساءهم إذا أس)وكذلك 

 واالسترقاق ،القتل :باخليار بني مخسة أشياء (0 )م، ولو أسر رجاهلم فاإلمام فيه(9)السيب
أليب حنيفة رضن  اهلل  خالفًا  ( )باملال وباألسارى ( )واملفاداة ،(  )نُّ، وامَل(  )[عليهم]

                                                 
= 

 .عن دار احلرب فيجعل هلا الثلث
م ن : م ن يفتح هذا احلصن وله الربع، فال جييبه؛ فريجع فيقول اانية: أن البداءة أن يبتدئ بالقول فيقول: والثالث

 .يفتحه وله الثلث فيجاب إليه؛ فيكون القول األول بداءة والثاين رجعة
 .1  /0 الكبري  احلاوي: انظر 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .أخذه من حيث مل يدر: غاله يغوله: قتله ِغيلة أي على غفلة منه، ويقال: هو االغتيال يقال: ِغيَلة ( )
 .660/ ، املعجم الوسيط 002مقاييس اللغة ص : انظر 
 .وجيوز( ظ)يف  ( )
 .62 /6 ، روضة الطالبني9  /0 ، العزيز 9/  ، البيان 69 ، الوجيز ص1  /0 احلاوي الكبري (  )
، روضننة  6 /0، العزيننز 92/ ، الوسننيط 00 ، الننوجيز ص10 /0 احلنناوي الكننبري  (1)

 .06 /6الطنالبني 
 .إن اإلمام باخليار بني أن يقسمه بني الغامنني وإن شاء أقر أهلها عليها وقطع عليهم اخلراج: قال أبو حنيفة( 6)
 .69 /1لقدير ، فتح ا   خمتصر القدوري ص : انظر 
 .جيب قسمة نسائهم وصبياهنم( ظ)يف ( 0)
 .رقيقًا( ظ)يف ( 2)
 .10 /0 ، روضة الطالبني 0  /  ، البيان   1، التنبيه ص 1 /0 احلاوي الكبري  (9)
 .فيه( ت)يف  (0 )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .ياًلامَلّن هو إطالقه بغري ش ء، مأخوذ من م نَّ ي ُمنَّ مبنًا إذا صنع صنعًا مج (  )

= 

 قسمة العقار يف 
 دار احلرب

 أحكام سراهم
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 (1)منا فينه املصنلحة    ( )وعلى هذا خيتار اإلمام ( )والفداء نَّال جيوز امَل: عنه فإنه قال
هم أو أخذ مننهم  استرقَّ (2)ذلك، وإذا (0)من هذه األشياء، وال جيوز غري (6)للمسلمني

 .(  )الغنيمة (0 )سبيل (9)مااًل بالفداء فسبيلها
لني فيعط  اإلمام املقنات  (  )اد الغزو يف الثغورن ْجوأما أربعة أمخاس الف ء فرزق أَل

الف البلندان،  منهم قدر كفاياهتم هلم ولعياهلم من النساء والذرية وخيتلف ذلك بناخت 

                                                 
= 

، معجنم املصنطلحات األلفناظ الفقهينة     01 ، املصباح املنري ص 0 9مقاييس اللغة ص : انظنر 
 / 60. 

 .الفداء (ظ)يف  ( )
هو خمري بني أربعة أشياء باعتبار الفداء باملال أو األسارى شيئًا واحدًا كما هو مذكور يف املختصر، وكذا  ( )

 .جعلها املاوردي والنووي
 . 1 /0 ، روضة الطالبني  1 /0 ، احلاوي الكبري  0 زين ص خمتصر امل: انظر 
 . 2 /1، فتح القدير    خمتصر القدوري ص (  )
 .اإلمام به( ظ)يف (  )
 .مصلحة (ظ)يف  (1)
 .املسلمني (ظ)يف  (6)
 .خالف (ظ)يف  (0)
 .ولو (ظ)يف  (2)
 .فحكمه (ظ)يف  (9)
 .حكم (ظ)يف  (0 )
 . 1 /0 ، روضة الطالبني 16 /  ، البيان  1 /0 الكبري  ، احلاوي 0 خمتصر املزين ص(   )
وهو األظهر من األقوال، وقيل يصرف إىل مصاحل املسلمني، فيبتدي باألهم فاألهم هو أرزاق املقاتلنة  (   )

 .وقيل بأن أربعة أمخاس الف ء تقسم كما يقسم اخلمس وهو قول غريب
، العزينز  6  /  ، البينان  0   / العلماء  ، حلية 9/ ، الوسيط 92 /0 احلاوي الكبري : انظر 

 .1  / ، املنهاج مع مغين احملتاج 12 /6، روضة الطالبني    /0

 أربعة أمخاس الفيء
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إىل ألف واآلخر إىل ألفنني، وهنو    ( )حيتاج الواحد ( )[رمبا]واألسعار، واحلاالت، و
ير فإن فضل مننهم شن ء وضنعه    ، وإن تفاضلت املقاد( )احلقيقة تسوية للحاجة يف

والسنالح ويعطن  مننها رزق     ،( )اعر يادة يف الُكوالز ،احلصون يف إصالح اإلمام
 .(0)، واهلل أعلمالبد للمسلمني منه (6)ومما (1)احلكام

                                                 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .واحد (ظ)يف  ( )
 .19 /6، روضة الطالبني    /0، العزيز  9/ الوسيط : انظر(  )
 . الُكر اع هنا هو مجاعة اخليل ( )

 .   املصباح املنري ص : انظر
 .اإلمام (ظ)يف  (1)
 .وما (ظ)يف  (6)
 .فمن قال بأهنا للمرتزقة قال إنه ال يصرف ما زاد على كفايتهم منه إىل غريهم( 0)
 .ولكن األصح أن ما فضل عن حاجاهتم صرف إىل سائر املصاحل 
 . 6  /  ، البيان  9/ الوسيط : انظر 
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 باب قسم الصدقات

 :قال اهلل تعاىل                    
 .اآلية ( )

 (0)(6)[أليب حنيفنة  خالفناً ] (1)( )أسوأ حااًل منن املسناكني   ( )( )واعلم أن الفقراء
 ،(  )(  )السنائل  (0 )وغنري  ،(9)وال بالسنائل  ،وعندمها  ،اننة م بالزَّ (2)(اعتبار وال)
 ر مبقندار منن  وال يتقندَّ ، (1 )[عننها ] (  )إىل أن يسنتغنيا  (  )الصدقة هلما لُِّحوي 

                                                 

 .60: سورة التوبة، آية(  )
 .الفقري (ظ)يف  ( )
 .مجع فقري، وهو من ال مال له وال كسب يقع موقعًا من حاجته الفقراء(  )
، عجالنة احملتناج      / ، املنهاج مع مغين احملتناج  02 / ، روضة الطالبني 06 /0العزيز : انظر 

 /   0. 
 .املسكني (ظ)يف  ( )
 .املساكني مجع مسكني وهو من قدر على مال أو كسب يقع موقعًا من كفايته وال يكفيه( 1)
 .    / ، عجالة احملتاج    / ، املنهاج مع مغين احملتاج    / ، روضة الطالبني  2 /0عزيز ال 
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .املذهب أن املسكني أسوأ حااًل من الفقري( 0)
 .فالفقري عند أيب حنيفة من له أدىن ش ء، واملسكني من ال ش ء له 
 .   / املختار  ، رد احملتار على الدر19خمتصر القدوري ص : انظر 
 .واالعتبار (ظ)يف  (2)
 .بكونه سائاًل (ظ)يف  (9)
 .أو غري (ظ)يف  (0 )
 .سائل (ظ)يف  (  )
 .فال يشترط يف الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال على املذهب، وبه قطع املعتربون وهو قوله اجلديد(   )
املنهاج منع مغنين احملتناج     ،09 / ، روضة الطالبني 02 /0، العزيز 09 خمتصر املزين ص : انظر 

 .    / ، عجالة احملتاج    / 
 .الصدقات( ظ)يف (   )
 .يستغين( ظ)يف  (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1 )

 مشروعيته

 الفقراء واملساكني

 اعتبار الزمانة
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 .( )( )[حنيفة فإنه يتقدر بنصاب من الزكاة أليب خالفًا] ( )املال
 ،إن كنان وحنده   مِبْؤن ِتنه مكتسبًا يكتسب ما يفن    ( )دًاَلولو كان الرجل ج 

 اءالفقنر )عليه الصدقة من سهم  (0)رمحتكان له عيال  (6)نفقته إن (1)همن يلزم نةْؤمُب أو
، (  )عرف كذبه مل يعطنه  (0 )فإن ،لست مبكتسب ُدَلولو قال اجَل .(9)(2)املساكني أو

ادعنى عينااًل فاهتمنه     (  )ن، فإ(  )وإن مل يعرف كذبه جيوز أن يعطيه من غري ميني
 .(  )انهاهن حلفه

                                                 

،  0 /0، العزيز 09 / ،  الوسيط  0 ، الوجيز ص  0/19 ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص (  )
 .   / روضة الطالبني 

 (.ت)أسقطت من (  )
جيوز دفع الزكاة إىل من ميلك نصابًا، وجيوز دفعها إىل من ميلك أقل من ذلك، وإن كنان   وال: فإنه قال(  )

 .صحيحًا مكتسبًا، فيكره إعطاء فقري نصابًا أو أكثر
 .11 / ، رد احملتار على الدر املختار 60خمتصر القدوري ص : انظر 
 .األرض الغليظة الصلبة: جلدقوي وصرب على املكروه، واأل: ج ُلد ج اَلدة و ُجُلودة وج َلدًا(  )
 .9  / ، املعجم الوسيط 00 خمتار الصحاح ص: انظر 
 .يلزم( ت)يف  (1)
 .إذا( ظ)يف ( 6)
 .حيرم (ت)يف  (0)
 .واملساكني الفقراء( ت)يف  (2)
 .   / ، روضة الطالبني  0 / ، الوسيط 0/110 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص ( 9)
 .فا( ظ)يف ( 0 )
 .   / ، روضة الطالبني  0 / ، الوسيط 0/110 ، احلاوي الكبري 09 تصر املزين ص خم (  )
، املنهاج ومغنين     / ، روضة الطالبني    / ، البيان 00 / ، الوسيط 0/160 احلاوي الكبري (   )

 .9  / احملتاج 
 .ولو( ظ)يف (   )
، روضة الطالبني    / ، البيان 00 / ، الوسيط 0/160 احلاوي الكبري : انظر. وهو أصح الوجهني(   )

 .9  / ، املنهاج ومغين احملتاج    / 

 لو كان الرجل 
 جلدًا
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حكمهنا  ]ن يف زماننا فال حيتاج إىل بينا  ( )( )ف لَّؤ وال ُم ،( )واعلم أنه ال عامل
 .املسائل فيها ( )[وذكر

ولو كنان   (6)(1)(ون بهُقت ْعمن الصدقات قدر ما ُي)ون ُطْعون فُيُبات َكهم امُل :ابَقوالرِّ
ولو دفع  ،(9)ع إىل املكاتب الكافرَفْدوال ُي ،(2)من الصدقة ىَطْعُي ال (0)هوِمُجُنِب معه وفاٌء

                                                 

يدخل يف اسم العامل الساع ، فالكاتب والقسام، واحلاشر، وهو الذي جيمع أرباب األموال، والعرينف  (  )
 .وهو كالنقيب للقبيلة، واحلاسب، وحافظ املال

 .    / اج ، عجالة احملت   / ، روضة الطالبني  0 / الوسيط : انظر 
 .مؤلفة( ظ)يف  ( )
مسلمون وكفار، والكفار قسمان، قسم مييلون إىل اإلسالم، فريغبون فيه بإعطاء املنال،  : املؤلفة ضربان(  )

 .وقسم خياف شرهم فيتألفون لدفع الشر
ومؤلفة املسلمني صنف دخلوا يف اإلسالم، ونيتهم ضعيفة فيتألفون ليثبتوا، وآخرون هلم شرف يف قومهم  

يبتغ  بتألفهم رغبة نظرائهم يف اإلسالم، وصنف يبغ  بتألفهم أن جياهدوا من يليهم من الكفنار ومنن   
 .مانع  الزكاة

 .   / ، روضة الطالبني 26 /0، العزيز  0 / ، الوسيط 91 التنبيه ص : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .ما يعتقون به من الصدقات( ظ)يف  (1)
، 22 /0، العزينز  2  / ، البيان 96 ، التنبيه ص  0/10 اوي الكبري ، احل   خمتصر املزين ص ( 6)

 .    / ، عجالة احملتاج 1  / روضة الطالبني 
النجوم مجع رم وهو الكوكب، وكانت العرب تؤقت بطلوع النجوم، وكانوا يسمون الوقت الذي حيل ( 0)

وسعوا حىت مسوا الوظيفة رمنًا؛ لوقوعهنا يف   فيه األداء رمًا جتوزًا؛ ألن األداء ال يعرف إال بالنجم، مث ت
إذا جعلته رومًا وهو : ر مت الدين بالتثقيل: األصل يف الوقت الذي يطلع فيه النجم، واشتقوا منه فقالوا

 .املقصود هنا
 .26 املصباح املنري ص : انظر 
 .1  / ، روضة الطالبني 22 /0العزيز ( 2)
 . يكون املوصوف بصفة منهم كافرًافيشترط يف األصناف الثمانية أال ( 9)

 .   / ، روضة الطالبني 90 /0، العزيز 06 / ، الوسيط  0 الوجيز ص: انظر

 العامل واملؤلف

 الرَِّقـاب
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من السنيد   ُعج ْرت ْسبعد ذلك ال ُي ز ج ع  ( )وإن ،اه يف مال الكتابة جازب فأدَّات َكإىل امُل
أبنرأه   ( )أو ،نفسنه  ز جَّوع  ،إىل السيد ( )هستحق، وإن مل يؤدِّإىل امُل ( )(ف ِرُصألنه )

ر فيما أخذه فلنه ذلنك   ِجتَّب أن ي ات َك، ولو أراد امُل(1)إىل صاحبه دَّه ر أو أعتق ،السيد
بإذننه إىل  )ولو دفع  (2)[ولو دفع إىل سيده دون إذن املكاتب ال جيوز] ،(0)الزيادة (6)ليطلب
 .(  )(  )أوىل (  )كانو (0 )[جاز] (9)(سيده

أن يكون بني القبيلتني  :مثل (1 )ِنْيذات الب  (  )إلصالحم ْرفإن كان الُغ :وأما الغارم
 ىدَّؤ فإنه ُي ،وتسكني الفتنة ،(6 )قتال بسبب دم بينهم فجاء رجل وحتمل الدية لإلصالح

                                                 

 .ولو( ظ)يف  ( )
 .ال ينصرف (ت)يف  ( )
 .يؤد (ظ)يف  ( )
 .نسه وأبرأه( ظ)يف (  )
 .1  / ، روضة الطالبني 22 /0، العزيز  0 / ، الوسيط 0/101 احلاوي الكبري ( 1)
 .لطلب (ظ) يف (6)
 .6  / ، روضة الطالبني 90 /0العزيز ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .إىل سيده بإذنه( ظ)يف ( 9)
 (.ت)أسقطت من ( 0 )
 .سيده كان( ت)يف (   )
 .األوىل( ظ)يف  (  )
 .1  / ، روضة الطالبني 22 /0،  العزيز 0  / ، البيان  0 / الوسيط (   )
 .ملصلحة( ت)يف (   )
صالح حالة الوصل بعد املباينة، والبني يكون فرقة ويكون وصناًل  : صالح ذات البني: "قال األزهري( 1 )

اللهم : تقطع وصلكم وقوهلم يف الدعاء: ﴿َلَقْد ت َقطَّع  ب ْين ُكم﴾ أي: وهو هنا مبعىن الوصل، ومنه قوله تعاىل
 ".أصلح ا حلال اليت هبا جيتمع املسلمون: أصلح ذات البني، أي

 .90  الزاهر ص: انظر
 .إلصالح (ظ)يف  (6 )

 الغـارم
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 أو فقريًا، وال فرق بني أن يكون الغىن ( )(كان غنيًا) ( )[سواء]عنه من مال الصدقات 
 ،ن قضاؤه من نقند فإن أمك ،ة نفسهخلاصَّ ِمْر، وإن كان الُغ(6)(1)أو العقار ( )( )اِضبالنَّ

عنه من الصدقات، وإن كان فقنريًا عناجزًا    ىدَّؤ جيوز أن ُي (0)أو عقار ال ،أو عرض
 .(2)هننعن ىدَّؤ ُي

أصاًل  وإن تاب وال مال له ،عنه دَّؤ فإن كان قائمًا عليها مل ُي ،استدان يف معصية (9)وإن
 .(  )يف توبته ، وهذا إذا غلب على الظن صدقه(0 )عنه يف أصح الوجهني دَّؤ ُي

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .غنيًا كان (ظ)يف  ( )
 .الناض( ظ)يف (  )
إمنا يسمونه ناضًا إذا حتول عينًا بعد أن كان متاعًا؛ ألنه يقال : كالدراهم والدنانري، قال أبو عبيد: النَّاض(  )

 .ما حصل: ما نّ، بيدي منه ش ء أي
بل هو ما كان عينًا، وإىل هنذا  : ال فيقال هو ما له مادة وبقاء، ويقالفأما الناض من امل: "قال ابن فارس 

 ".يذهب الفقهاء يف الناض
 .99 ، املصباح املنري ص  96مقاييس اللغة ص : انظر 
 .بالعقار( ظ)يف ( 1)
 .ال يؤدي عنه، واملذهب ما ذكره الروياين رمحه اهلل( الناض)وقيل الغين بالنقد ( 6)
، روضنة الطنالبني    9 /0، العزيز    / ، البيان 01 / ، الوسيط 0/120 بري احلاوي الك: انظر 

 /  2. 
 .عقار وال( ظ)يف ( 0)
 .6  / ، مغين احملتاج 0  / ، روضة الطالبني  9 /0، العزيز    / البيان : انظر. هو األظهر( 2)
 .ولو (ظ)يف  (9)
 .نه ال يؤدى عنه ذلك، وهو قول ابن أيب هريرةأ: والوجه الثاين. وهو قول أيب إسحاق واختيار الطربي (0 )

، العزينز     / ، البيان 01 / ، الوسيط 060، التعليقة الكربى ص 0/120 احلاوي الكبري : انظر
 .6  / ، مغين احملتاج 0  / ، روضة الطالبني  9 /0

ال إال أن الروياين ملا ومل يتعرضوا هنا لالسترباء ومض  مدة بعد توبة يظهر فيها صالح احل: "قال الرافع (   )
 ".إذا غلب على الظن صدقه يف توبته، فيمكن أن حيمل عليه: ذكر أنه أصح الوجهني قال

= 

 لو كان الغرم 
 خلاصة نفسه
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منع   ىيعط :، قال بع، أصحابنا( )أو قنطرة ،ولو كان الغرم ملصلحة يف عمارة مسجد
 .(1)هو االختيار ( )[هذا]و ( )بالناض ( )[بالعقار وال يعطى مع الغىن] الغىن

وهنم   (0)(إىل الغنزاة )سهم من الصدقات  (6)ُفر ْصُيو فهو الغزو  :وأما سبيل اهلل
 حلاجتننا  ألهنم يأخذون إليهم مع الغىن والفقر؛ ع ذلكَفْدوُي ،(2)واُطِشالذين يغزون إذا ُن

 ،، وذلك خيتلنف بناختالف األحنوال   (9)ى قدر كفايته لذهابه ورجوعهَطْعوُي إليهم،
الطرينق   (  )ورجع من (  )(مل يغز إن)مث  (  )بعد املكان أعطاه محولة (0 )فإن ،والبلدان

                                                 
= 

 .6  / ، مغين احملتاج  9 / العزيز : انظر 
 . 06/ ، املعجم املوسيط2  /1لسان العرب: انظر. جسر متقوس مبين فوق النهر يعرب عليه: القنطرة(  )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .بالنقد( ت)يف (  )
 (.ت)أسقطت من (  )
هو قول املاوردي يف احلاوي، ونقل الرافع  والنووي ما حكاه الروياين عن بع، األصحاب، ونص على ( 1)

 .أنه اختيار الروياين
 .9  / ، روضة الطالبني  9 /0، العزيز  0/12 احلاوي الكبري : انظر 
 .فينصرف (ت)يف  (6)
 .إليهم( 0)
شافع  رض  اهلل عنه األعراب؛ ألن أكثر هذا الصنف على عهد الرسول صلى اهلل عليه وسنلم  ومساهم ال( 2)

 .كانوا من األعراب
 .1 /0، العزيز  0/12 احلاوي الكبري : انظر 
، روضنة  91 /0، العزيز 6  / ، البيان 06 / ، الوسيط 90 ، التنبيه ص 0/121 احلاوي الكبري ( 9)

 .   / الطالبني 
 .ولو (ظ)يف  (0 )
 .ما حيمل عليها: الظهر الذي يركبه وحيمل عليه زاده وأداته واحلمولة من اإلبل: احَلُمولة(   )
 .   ، املصباح املنري ص  9 الزاهر ص : انظر 
 .إذا أخذ( ظ)يف (   )
 .عن (  )

 سبيل اهلل
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ال )علنى نفسنه    ( )يقهيضن تشن ء ل ورجنع وبقن     غزا ( )وإن ( )(املأخوذ رد)
 .(1) ( ) (ُعنج ْرت ْسُي

 (0 )ويستحق ،(9)(2)[ هِدَلواجملتاز بغري ب  ] (0)ةد ْلمن ب  (6)السفر ُئِشْنوابن السبيل امُل
، وإن (  )ال يسنتحق  (  )وإن كان ملعصية ،(  )السهم إن كان سفره واجبًا، أو لطاعة

، وهنو  النوجهني  (1 )صحق يف أِحت ْسي  ق ب أو طلب عبد له َأ ،(  )كان مباحًا كتجارة
 .(6 )رمحه اهللال فَّاختيار الَق

                                                 

 .ومل يغز يلزمه رده( ظ)يف (  )
 .ولو (ظ)يف  ( )
 .ليضيقه( ت)يف (  )
 .ال يلزمه رده (ظ)يف  ( )
 .0  / ، البيان 0/121 احلاوي الكبري ( 1)
 .للسفر (ظ)يف  (6)
 .بلده( ظ)يف  (0)
 (.ظ)أسقطت من  (2)
 .   / ، روضة الطالبني 96 /0، العزيز 2  / ، البيان 0/126 احلاوي الكبري ( 9)
 .يستحق بلده( ظ)يف  (0 )
 .طاعة (ظ)يف  (  )
 .معصية (ظ)يف  (  )
 .   / ، روضة الطالبني 96 /0، العزيز 2  / ن ، البيا0/126 احلاوي الكبري (   )
 .لتجارة (ظ)يف  (  )
 .أحد (ت)يف  (1 )
 .أنه ال يعطى؛ ألنه ال حاجة به إىل هذا السفر: والوجه الثاين (6 )

، عجالنة احملتناج      / ، روضنة الطنالبني   90 /0العزينز   ،062التعليقة الكنربى ص  : انظر
 /   1. 

 ابن السبيل
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 .(6)الصالة (1)ر فيهاص ْقا ُيمم ( )املسافة ( )كانت إن ( )املركوب ( )اُءر له ِك ُعَفْدوُي
خالفنًا  ] (9)ةعند احلاجن  (2)[إىل واحد]وأكثر  (0)(قدر النصاب)وجيوز أن يدفع 

 (  )(  ) ِلْقب واحلاجة إليهنا، فنال   ،عتبار بكفاية الدواماال (  )[هذا ألن]و (  )(0 )[له
بعشرين، واخلباز خبمسني،  (6 )بعشرة، والفاكه  (1 )يكتف  خبمسة دراهم، والباقالين

                                                 

 .ر يف األصلالكراء هو األجر، وهو مصد(  )
 .   ، املصباح املنري ص 290مقاييس اللغة ص : انظر

 .مركوب (ظ)يف  ( )
 .كان( ظ)يف (  )
 .السفر (ظ)يف  ( )
 .فيه (ظ)يف (1)
، عجالنة احملتناج   1  / ، روضة الطالبني  0 /0، العزيز 9  / ، البيان 0/600 احلاوي الكبري ( 6)

 /  10. 
 .إليه نصاب الزكاة (ظ)يف  (0)
 (.ظ)أسقطت من  (2)
، روضة الطنالبني   0 /0، العزيز 09 / ، الوسيط  0/19 ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص ( 9)

 /   . 
 (.ت)أسقطت من ( 0 )
، رد احملتار على الندر  60خمتصر القدوري ص : انظر. فيكره عند أيب حنيفة إعطاء فقري نصابًا أو أكثر(   )

 .11 / املختار 
 .(ت)أسقطت من (   )
 .فالنقل ( ت)يف (   )
 .نسبة إىل البقل وهو من النبات ما ليس بشجر ِدقٍّ وال ِجلٍّ، وهو كل نبات أخضرت به األرض: البقل  (  )
 .12، املصباح املنري ص 0  مقاييس اللغة ص : انظر 
تؤكل قرونه مطبوخة  الباقالين نسبة إىل الباقالَّ، أو الباقالء، وهو نبات عشيب ح ْوِلّ  من الفصيلة القرنية (1 )

 .وكذلك بذوره
 .66/ ، املعجم الوسيط 12املصباح املنري ص : انظر

 .والفاكهاين (ظ)يف  (6 )

ىل الصنف ما يدفع إ
 الواحد
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  خبمسنة آالف، واجلنوهري   ِفر ْيبألفني، والصَّ اُززَّبألف، والب  والعطار مبائة، والبقال
 .( )بعشرة آالف

إذا )، وجيوز أن يعطن   ( )زوجته من سهم الفقراء ( )الزكاة ( )وال جيوز أن يعط 
إن كاننت  ] منن سنهم الغنارمني    (6)[جتوز]و (1)(قابكانت مكاتبة من سهم الرِّ

 .(9)من أبيه وابنه جيوز)وكذلك  (2)(0)[غارمة
زوجهنا منن سنهم الفقنراء      (0 )(وجيوز للزوجة أن تدفع زكناة ماهلنا إىل  

 خالفننًا  (  ()  )منند، وبننه قننال أبننو يوسننف وحم  (  )املسنناكني أو
                                                 

 .   / ، روضة الطالبني  0 /0، العزيز  0/19 احلاوي الكبري (  )
 .الزكاة إىل (ظ)يف (  )  .يدفع (ظ)يف  ( )

( )  

، 1 0/6 ، احلاوي الكنبري     خمتصر املزين ص : انظر. وهو أصح الوجهني، ومل يذكر الطربي غريه(  )
 .09 / ، روضة الطالبني 09 /0، العزيز    / ، البيان  0 ، الوجيز ص  0 / الوسيط 

 .من سهم الرقاب إن كانت مكاتبة( ظ)يف ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 .09 / ، روضة الطالبني 09 /0يز ، العز   / ، البيان  0 / الوسيط  ،096التعليقة الكربى ص (2)
 .املصادر السابقة( 9)
 .األب وجيوز أن تعط  الزوجة( ت)يف ( 0 )
 .   / البيان  ،090، التعليقة الكربى ص6 0/6 احلاوي الكبري (   )
هو أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد بن أبو عبد اهلل الشيباين، أصله من دمشق منن قرينة   : حممد(   )

د بواسط، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، مث عن أيب يوسف، ويل القضاء للرشيد بالرقنة،  حرسته، ول
اجلنامع  : وتوىل أيضًا قضاء الري، تويف سنة سبع ومثانني ومائة، وهو ابن مثان ومخسني سنة، من مصنفاته

يف العربية والنحنو  الكبري واجلامع الصغري، والسري وغريها من التصانيف الكثرية، وكان رمحه اهلل مقدمًا 
ما رأيت حربًا مسينًا مثله وال رأيت أخف روحًا منه، وال أفصح منه، كنت إذا : "واحلساب، قال الشافع 

 .مسعته يقرأ القرآن كأمنا يننزل بلغته
 .2 1/ ،  اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية    /1، لسان امليزان 0 / تاريخ بغداد : انظر 
 .اهلل تعاىل بأن الزوجة تدفع زكاهتا إىل زوجهافقد قاال رمحهما (   )
 . 6 / ، البحر الرائق 0 / ، بدائع الصنائع   / ، املبسوط 19خمتصر القدوري ص : انظر 

دفع الزوجة الزكاة 
 لزوجها

 دفع الزكاة لزوجته
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 .رمحهم اهلل ( )أليب حنيفة
كافرًا يلزمه اإلعادة  ( )[ب اَن] أو ،ولو دفعها مث بان أن القاب، كان غنيًا ال يستحق

 .واهلل أعلم، (1)( )[خالفًا أليب حنيفة يف الغين] ( )يف أصح القولني

                                                 

، بدائع الصنائع   / ، املبسوط 19خمتصر القدوري ص : انظر. فعند أيب حنيفة ال تدفع املرأة إىل زوجها(  )
 . 6 / ، البحر الرائق 0 / 

 (.ت)سقطت من أ(  )
 .2  / ، روضة الطالبني 1  / ، البيان   0/6 ، احلاوي الكبري 1  خمتصر املزين ص (  )
 (.ت)أسقطت من (  )
وقال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهلل إذا دفع الزكاة إىل رجل يظنه فقريًا مث بنان  : "قال يف خمتصر القدوري( 1)

وذكر أبو يوسف يف الكافر رواينة  . هن.ا" فر فال إعادة عليهأنه أبوه أو ابنه أو أنه غين أو هامش  أو كا
 .أخرى أهنا ال جتزئه، وظاهر الرواية اإلجزاء

 . 0 / ، تبيني احلقائق   / ، املبسوط 60خمتصر القدوري ص : انظر 

لو بان القابض 
 للزكاة غنيًا أو كافرًا
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 ( )كتاب النكاح

   :قال اهلل تعاىل)
( )      

 .اآلية ( )
 : وقال تعاىل                     

 .(1)(اآلية ( )
 (0)وال جينب  ،(6)(واملنرأة  ،للرجل)واعلم أن النكاح أمر مستحب مندوب إليه 

  :ٍبُرْضالناس فيه على أربعة َأو (2)حباٍل
                                                 

 .أهامن نكح فالن امرأة ينكحها نكاحًا إذا تزوجها، ونكحها ينكحها باضعها وكذلك دمحها وفج: النكاح لغة(  )
". أصل النكاح يف كالم العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح، ألنه سبب للنوطء املبناح  : "قال األزهري 

إذا : وعلى هذا يطلق النكاح على العقد، والوطء مجيعًا وال يفهم أحدمها إال بقرينة، ولكن قال العنرب 
 .قيل نكح فالن بين فالن أي عقد ونكح زوجته أي وطئها

 .قد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو حنوههو ع: النكاح شرعًا
، حاشية  1/ ، فتح الوهاب 1 6، املصباح املنري ص 6/ ، هتذيب اللغة 1 6/ لسان العرب : انظر

 .00 / قليويب 
املرأة اليت ال بعل هلا والرجل ال مرأة له، سواء تزوج من قبنل أو مل يتنزوج،   : مجع أيِّم، واأليِّم: األيامى(  )

 .أيِّم، وامرأة أيِّمرجل : فيقال
 .0 ، املصباح املنري ص  2مقاييس اللغة، ص : انظر 
 .  : سورة النور، آية(  )
 . : سورة النساء، آية(  )
 : قال اهلل تعاىل( ظ)يف ( 1)             وقنال ، :              

               . 
 .للرجال والنساء (ظ)يف  (6)
 .وال جيب إليه (ظ)يف  (0)
 .ولكن من خاف على نفسه الوقوع يف الزنا كانت له قدرة على النكاح وجب عليه يف قول عامة الفقهاء( 2)

، حاشنية  61 / خليل للخرشن   ، شرح خمتصر 6  / ، جممع األهنر 0  / بدائع الصنائع : انظر 
= 

 مشروعيته

حكم النكاح وأحوال 
 الناس فيه
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يسنتحب لنه    ( )فال ،وال يشته  النكاح ،طعًا إىل العبادةِقْنأن يكون ُم: أحدها
 . ( ) النكاح

ستحب ُي ( )ةب ْهوجيد اأُل ،ويشته  النكاح ،أن ال يكون منقطعًا إىل العبادة: والثاين
ة ب ن ْهوجيد اأُل ،النكاح ( )وال يشته  ،له النكاح، وكذلك إن كان منقطعًا إىل العبادة

 .(1)ستحب له النكاح أيضًاُي
 ولكننه ال يشنته    ،ةب ن ْهوجيند األُ  ،نقطعًا إىل العبادةأن ال يكون ُم: والثالث

 (2)صحأ (0)(وهو) ،فاالختيار أن ال يتزوج خلوف العجز عن القيام حبقوقه (6)[النكاح]
 .(9)نينالوجه

 (0 )ْتاَقالنفقة مل يستحب له النكاح، وإن ت املهر و :ة وه ب ْهأن ال جيد اأُل: والرابع
                                                 

= 

 .2/9، اإلنصاف 0  /6، الفروع    /0، املغين    / الدسوق  
 .وال (ظ)يف  ( )
 .2 /0، العزيز 0  /9، البيان 10/  احلاوي الكبري (  )
 .املهر والنفقة وما حيتاج إليه: أخذ لألمر أهبته، واملقصود: الُعدَّة، ُيقال: األهبة يف اللغة(  )
 .0  /9، البيان   / ، املعجم الوسيط   اح املنري ص املصب: انظر 
 .2 /0، روضة الطالبني  6 /0، العزيز    /9، البيان 0  / ، الوسيط  1/  احلاوي الكبري (  )
لعل الصحيح أنه يشتهى النكاح فإنه إذا كان ال يشته  النكاح ومنقطعًا للعبادة فال يستحب له النكناح   (1)

إذا كان يشته  النكاح وهو واجد لألهبة فإنه يستحب له النكاح سواء كنان   وهو النوع األول خبالف
 .منقطعًا للعباة أم ال

، مغنين احملتناج   2 /0، روضة الطالبني  6 /0، العزيز 0  /9، البيان 10/  احلاوي الكبري : انظر 
 / 62. 

 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .يف (ظ)يف  (0)
 .أحد (ظ)يف  (2)
 .2 /0، روضة الطالبني 61 /0زيز ، الع   /9البيان ( 9)
. اشتاقت ونازعت إليه، ونفس تائقة وتّواقة أي مشتاقة: تاقت نفسه إىل الش ء تتوق ت ْوقًا وتؤوقًا وتوقانًا( 0 )

= 
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 .( )نكسر شهوتهكنه يتعهد نفسه بصوم وغريه حىت تول ،نفسه إليه
عجوزًا ال  كانت ( )وإن ،( )( )(خلوف الفتنة)عند عدم احلاجة  ر إىل وجه األجنبيةَظوحيرم النَّ
 .(6)كره ذلكوُي ،جيوز النظر إىل وجهها وكفيها (1)[هبا]خياف الفتنة 

 (2)[ه ذلنك ر ْكوال ُي] إىل وجهها وكفيها (0)(أن ينظر)ولو أراد التزويج هبا جيوز 
ابة ، وال فرق فيه بني الشَّ(  )للخرب يف ذلك (0 )هذا النظر قبل اخلطبة (9)(حبت ْسُيبل )

                                                 
= 

 . 0، املصباح املنري ص19 مقاييس اللغة ص : انظر
 .69 / ، املنهاج ومغين احملتاج 2 /0، روضة الطالبني  6 /0، العزيز    /9البيان (  )
 .للفتنة (ظ)يف  ( )
 .  /0، روضة الطالبني  0 /0، العزيز 1  /9، البيان    / ، الوسيط  1/  احلاوي الكبري (  )
 .ولو (ظ)يف  ( )
 (.ظ)أسقطت من  (1)
 .أحلق الغزايل يف الوسيط العجوز بالشابة ألن الشهوات ال تنضبط وه  حمل الوطء( 6)
إذا بلغت املرأة من السن مبلغًا تأمن االفتتان بنالنظر   : الروياين أنه قال ونقل الرافع  والنووي عن القاض  

و اْلَقو اِعد ِمن  النِّس اِء الالَِّئن  اَل ي ْرُجنوَن   ﴿: إليها جاز النظر إىل وجهها وكفيها، ويدل عليه قوله تعاىل
 .  /0، روضة الطالبني  0 /0، العزيز    / الوسيط : انظر. ﴾ِنَكاحًا

 .النظر (ظ)يف  (0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .ويستحب (ت)يف  (9)
وهو الصحيح من الوجهني، فف  وجه آخر أنه ال يستحب بل هو مباح، وذكر الغنزايل يف الوسنيط   ( 0 )

غري صحيح، والصحيح نقاًل ومعىن أنه ينظر : "قال ابن الصالح. والوجيز أنه يقتصر على النظر إىل الوجه
 ".لشافع  واألصحابإىل الوجه والكفني نص عليه ا

 .9 /0، روضة الطالبني    /9، البيان    / ، الوسيط  1/  احلاوي الكبري : انظر 
فأخربه أنه أراد تزوج امرأة من األنصار فقال  اخلرب يف ذلك حديث أيب هريرة أنه أتى رجل إىل النيب (   )

 (.يف أعني األنصار شيئًا فاذهب فانظر إليها فإن: )ال، قال: قال( ؟أنظرت إليها: )له النيب 
 . 61/ أخرجه مسلم يف النكاح، باب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجيها  
 (.فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)مرفوعًا بلفظ  وحديث املغرية  

= 

 النظر إىل األجنبية

 النظر إىل املخطوبة
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 .( )خالفًا ملالك رمحه اهلل ( )وجيوز بإذهنا وغري إذهنا، اجلميلة وغريها
ما حينرم   ( )[مثل]وحيرم عليها منه  ،النكاح أن تنظر إليهوجيوز للمرأة إذا أرادت 

 .( )عليه منها
إذا بناع أو   (6)صاحبه عند املعاملة (1)[وجه]وجيوز أن ينظر كل واحد منهما إىل 

(0)عند الرجوع اشترى ليمكن
ل حتمُّن  وكذلك عند ،(0 )[قَِّحإذا اسُت] (9)ِكر الدَّ (2)حلوق 

 .( )وجد امرأةاجلة إذا مل ُتع وامُل ،امةج واحِل ( )((  )دْصَفلعند ا)، وكذلك الشهادة
                                                 

= 

 (.60 2 )أخرجه أمحد يف مسنده برقم  
 .029 برقم  0  ظر إىل املخطوبة ص والترمذي يف كتاب النكاح، باب ما جاء يف الن 
 .    ، برقم 6/69والنسائ  يف اجملتىب، كتاب النكاح  
 .261 ، برقم 0  وابن ماجه ص  
 .0 /0، روضة الطالبني 00 /0، العزيز    /9، البيان    / ، الوسيط  1/  احلاوي الكبري (  )
 .فيحتاج إىل إذهنا وعلمها(  )
 .1  / ، حاشية الدسوق   9 / الذخرية للقرايف : انظر 
 (.ت)أسقطت من  ( )
 . 0 / ، مغين احملتاج 0 /0، روضة الطالبني 00 /0، العزيز    /9البيان (  )
 (.ت)أسقطت من  (1)
 .احلاجة (ظ)يف  (6)
 .إليه (ظ)يف  (0)
 .حبق (ظ)يف  (2)
وق الش ء بالش ء ووصنوله  الدال والراء والكاف أصل واحد وهو حل: "الدَّر ك بفتحتني، قال ابن فارس( 9)

 ".اللَّح ُق من التَِّبع ِة: الدرك: "وقال يف هتذيب اللغة". إليه
، املعجنم الوسنيط    6 ، املصنباح املننري ص      ، مقاييس اللغة ص 0/61 هتذيب اللغة : انظر 

 / 2 . 
 (.ت)أسقطت من ( 0 )
وفصادًا فهو فصيد وفصد الناقة شق شق العرق وهو الوريد بقصد العالج، فصده يفصده فصدًا : الَفْصد(   )

 .690/ ، املعجم الوسيط 6  / ، لسان العرب  0 /0العني للخليل . عرقها

 نظر املرأة 
 إىل اخلاطب

النظر عند املعاملة 
 وحنوها
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بنة مننها،   ْكة والرُّرَّال جيوز أن ينظر إىل ما بني السُّ ( )م هلار ْحولو كان ذا رحم م 
 .( )وجيوز فوق ذلك

ر فرجهنا أيضنًا يف أصنح    اِه، وَظن (6)بدهنا (1)وجيوز للزوج أن ينظر إىل مجيع
 .(9)(2)[يِزو ْرامِل] ق، وهو اختيار أيب إسحا(0)الوجهني

 (0 )[دون]و واملرأة من املرأة ما فنوق السنرة   ،والرجل األجنيب يرى من الرجل
 .(  )ةنوالركب

 .(  )وحكم السيد مع األمة حكم الزوج مع الزوجة
نفسنها وال غريهنا ال    (  )(وليس للمرأة أن تنزوج ) ،ذكر ينعقد إال بويلٍّوال 
 .( )أليب حنيفة رض  اهلل عنه خالفًا ( )وال بالوكالة (  )ةبالوصاي

                                                 
= 

 .للفصد( ت)يف (  )
 .9 /0، روضة الطالبني  2 /0، العزيز 9  /9، البيان 11/  احلاوي الكبري (  )
 .منها (ظ)يف  ( )
 .ما يبدو منها عند املهنةأنه جيوز له النظر إىل : وهو املذهب ويف وجه آخر(  )
، مغنين احملتناج   69  /  ، عجالة احملتاج  /0، روضة الطالبني 01 /0، العزيز 9  /9البيان: انظر 

 / 01. 
 .املرأة (ظ)يف (  )  .كل (ظ)يف  (1)

(6)  

 . 2 / ، مغين احملتاج 0 /0، روضة الطالبني 09 /0، العزيز    /9، البيان    / الوسيط ( 0)
 (.ت)من  أسقطت( 2)
 .1 /0، روضة الطالبني 06 /0، العزيز 0  /9، البيان 00 ، الوجيز ص    / الوسيط ( 9)
 (.ت)أسقطت من  (0 )
 . 2 / ، مغين احملتاج 0 /0، روضة الطالبني 09 /0، العزيز    /9، البيان    / الوسيط  (  )
، 0/10، روضة الطنالبني  1 0/1، العزيز  1 /9، البيان    / ، الوسيط 10/  احلاوي الكبري  (  )

 .92 / املنهاج ومغين احملتاج 
 .وال تزوج املرأة( ظ)يف (   )
 .بالوالية (ظ)يف  (  )

 النظر إىل احملارم

نظر الرجل إىل الرجل 
 إىل املرأة واملرأة

 نظر السيد إىل أمته

 الوالية يف النكاح
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 ،(2)وأبنو هرينرة   ،(0)((6)وابن مسنعود  ،(1)وابن عباس ،( )عل )قال  ( )قولناوب
 .رض  اهلل عنهم (1 )(  )وإسحاق ،(  )وأمحد ،(  )(  )والثوري ،(0 )(9)وعائشة

                                                 
= 

 . 1 /9، البيان 10/  احلاوي الكبري (  )
. فعند أيب حنيفة ينعقد نكاح املرأة احلرة البالغة العاقلة برضائها وإن مل يعقد عليها ويل بكرًا كانت أو ايبًا(  )

 .0  / ، البحر الرائق 0 /1، املبسوط 6  خمتصر القدوري ص  :انظر
 .وبه (ظ)يف  ( )
أميا امرأة نكحت بغنري إذن  : "، قوله (9    )برقم     /0أخرج عنه البيهق  يف سننه الكربى (  )

هذا إسناده صحيح، وقد روي عن عل  بأسانيد : "، مث قال"وليها فنكاحها باطل، ال نكاح إال بإذن ويل
 .ر وإن كان االعتماد على هذاآخ

 (.06 0 )برقم  96 /6مصنف عبد الرزاق : وانظر 
، (  19 )برقم   1 / ، ومصنف ابن أيب شيبة (2    )برقم  90 /0سنن البيهق  الكربى : انظر( 1)

 (. 2 0 ( ) 2 0 ( ) 2 0 )برقم  90 /6مصنف عبد الرزاق 
 . 1 /9، البيان 10/  وي الكبري ، احلا(20 0 )برقم  90 /6مصنف عبد الرزاق ( 6)
 .عل  وابن مسعود وابن عباس( ظ)يف ( 0)
 . 1 /9، البيان 10/  ، احلاوي الكبري (9    )برقم     /0سنن البيهق  الكربى ( 2)
 . 1 /9، البيان 10/  ، احلاوي الكبري (0    )برقم     /0سنن البيهق  الكربى ( 9)
 . 1 /9، البيان 10/  احلاوي الكبري ( 0 )
سفيان بن سعيد بن مسروق بن محزة بن حبيب الثوري الكويف، أبو عبد اهلل، ولند سننة   : الثوري هو(   )

مخس وتسعني، ومات بالبصرة سنة إحدى وستني ومائة، كان رمحه اهلل من احلفاظ املتقني والفقهناء يف  
 .مل يتقدمه يف قليب أحد: الدين، قال أمحد

 .69 / ، مشاهري األمصار  0 / احلفاظ  ، تذكرة 9/ التاريخ الكبري  
 .10/  احلاوي الكبري : انظر هذا االختيار يف(   )
 .2/66، اإلنصاف 01 /1، الفروع 0  /0املغين . وهو املذهب(   )
هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم أبو يعقوب احلنظل  املروزي املعروف بابن راهويه، كنان   (  )

تاريخ بغداد : انظر .هن   هن، وتويف سنة  6 لمًا من أعالم الدين، ُولد سنة أحد أئمة املسلمني وع
 .0 9/1، سري أعالم النبالء 1  /6

 . 1 /9، البيان 10/  ، احلاوي الكبري  0 /6مصنف عبد الرزاق : انظر يف (1 )
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وإن كان ينعقند   ،( )للشبهة ( )احلد ( )[يلزم]ال  ( )[ووطئ] ،ولو تزوج بغري ويل
 خالفناً  ؛(0)وال يقع فيه الطنالق لفسناد النكناح    ،(6)خالفًا لبع، أصحابنا ،(1)حترميه
 .(  )حكمه ُ،َقْنال ُي (  )بصحته (0 )[جائز احلكم]حنف   (9)[حاكم] حكم ولو، (2)إسحاق أليب

ها الويل إال بإذهنا ُجوِّز ال ُي (  )رشيدة ،ايبًا فإن كانت عاقلة (  )[املرأة] ولو كانت
أب وال ] مل يكنن  ( )فإن ( )(أبوها أو جدها)ت جمنونة زوجها كان ( )وإن ،(1 )نطقًا

                                                 

 (.ظ)أسقطت من ( 1 )  (.ظ)أسقطت من (  )
(  ) 

 .حد (ظ)يف  ( )
التعريفات للجرجناين   ،   / األشبهاه والنظائر : انظر حرامًا أو حالاًل، قن كونهالشبهة هو ما مل يتي ( )

 .61 ص
، روضة   0/1، العزيز 10 /9، البيان    / ، الوسيط  0/  احلاوي الكبري : انظر. وهو املذهب( 1)

 . 0  / ، عجالة احملتاج  0/1الطالبني 
وهو مذهب أيب اور وُيْحَكى هذا القنول  . عتقدًا للتحرميجيب عليه احلد إن كان م: قال أبو بكر الصرييف( 6)

 .عن اإلصطخري وأيب بكر الفارس 
، روضنة الطنالبني     0/1، العزينز  12 /0، البيان    / ، الوسيط  0/  احلاوي الكبري : انظر 

0/1 . 
 . 0/1 ، روضة الطالبني  0/1، العزيز 19 /9، البيان  0/  احلاوي الكبري : انظر. وهو املنصوص( 0)
 .يقع وحيتاج إىل حملل احتياطًا لألبضاع: هو قول أيب إسحاق املروزي، فإنه قال( 2)
 . 0/1، روضة الطالبني   0/1، العزيز 19 /9، البيان  0/  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ت)أسقطت من  (9)
 (.ظ)أسقطت من  (0 )
 .بصحة النكاح (ظ)يف  (  )
 .ينق، حكمه: خريوهو األصح، وقال أبو سعيد اإلصط(   )
، العزينز   21/ ، حلينة العلمناء   10 /9، البينان     / ، الوسيط  0/  احلاوي الكبري : انظر 

 . 0/1، روضة الطالبني   0/1
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .بالغة( ظ)يف  (  )
 . 0/1، روضة الطالبني 0 0/1، العزيز  2 /9، البيان 96/  احلاوي الكبري ( 1 )

 لو تزوج بغري ويل

 الواليـة يف 
 نكاح الثيب
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وال يزوجها عند عندم احلاجنة، وال    ،وهبا حاجة إىل النكاح زوجها احلاكم) ( )[جد
 (0)وإن كانت صغرية ايبًا ال يزوجها أحد حىت تبلغ وتأذن ،(6)(1)(يزوجها سائر األولياء

 .(9)(2)[خالفًا له]
وال يزوجهنا   ،نت صغرية يزوجها أبوها أو جندها كانت بكرًا فإن كا (0 )وإن

وإن  (  )(  )[خالفنًا أليب حنيفنة  ] (  )لعدم احلاجة (  )(وال سائر األولياء ،احلاكم)
لنألب واجلند إجبارهنا علنى      :هرض  اهلل عنن -قال الشافع   ،كانت بالغة عاقلة

                                                 
= 

 .ولو (ظ)يف  ( )
 .األب واجلد( ت) يف(  )
 .وإن (ظ)يف  ( )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .ال يزوجها سائر العصبات أصاًل ويزوجها احلاكم إن كان هبا حاجة وال يزوجها إن مل يكن هبا حاجة( ظ)يف ( 1)
، روضنة  0/100، العزيز 21 /9، البيان    / ، الوسيط  2 ، الوجيز ص 90/  احلاوي الكبري ( 6)

 .66 / غين احملتاج ، م0/00الطالبني 
 . 0 / ، مغين احملتاج  0/1، روضة الطالبني 0 0/1، العزيز  2 /9، البيان 96/  احلاوي الكبري ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 . جيوز نكاح الصغرية إذا زوجها الويل بكرًا كانت الصغرية أو ايبًا: عند أيب حنيفة( 9)

 .6  / بحر الرائق ، ال 0 / ، العناية 6  خمتصر القدوري ص: انظر
 .ولو (ظ)يف  (0 )
 .سائر األولياء وال يزوجها احلاكم (ظ)يف  (  )
، املنهاج ومغين احملتاج  0/1، روضة الطالبني 0 0/1، العزيز 02 /9، البيان 06/  احلاوي الكبري (   )

 . 0  / ، عجالة احملتاج  0 / 
 (.ت)أسقطت من (   )
سائر العصبات، واحلاكم إجبارها على النكاح، إال أنه إذا زوجهنا  عند أيب حنيفة جيوز لألب، واجلد و(   )

 .غري األب واجلد ابت هلا اخليار يف فسخ النكاح إذا بلغت
 .6  / ، البحر الرائق  0 / ، فتح القدير 6  خمتصر القدوري ص : انظر 

 الواليـة يف
 نكاح البكر
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، ( )يِرْو، والثَّن ( ) وقال أبو حنيفنة  .- رض  اهلل عنه - ( )قال مالك ، وبه( )النكاح
يسنتحب أن  : قال الشنافع   (2)[قد]و (0)ال جيربها :هلل عنهما رض  (6()1) اِعز ْوواأَل
واجب أن ال يزوج األب الصنغرية  : يف القدميقال  (0 )[قد]و. (9)يزوجها إال بإذهنا ال

  عن الننيب   ي ِووقد ُر ،(  )من هذه املسألة ش ء  ويف نفس ،(  )(  )ذنتبلغ ويستأ
 (82)البكر يف نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فـال جـواز   ر َمْأَتْست ) :قال أنه

                                                 

 . 0/1، روضة الطالبني 0 0/1، العزيز 09 /9، البيان 06/  احلاوي الكبري (  )
، 1  ، القوانني الفقهية ص  0 / األب جيرب البكر وإن كانت بالغة، املنتقى شرح املوطأ : عند مالك ( )

 . 1/1التاج واإلكليل 
 .فال جيوز إجبار البكر البالغة العاقلة على النكاح عند أيب حنيفة(  )

 .2  / ، بدائع الصنائع  /1، املبسوط 6  خمتصر القدوري ص : انظر
 .20 /0، املغين 02 /9، البيان 00/  بري احلاوي الك ( )
هو عبد الرمحن بن عمرو بن حممد بن عبد عمرو األوزاع  واألوزاع اليت عنرف هبنا قرينة    : األوزاع ( 1)

أبو عمرو، أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وحفظًا وفضاًل، وعبادة وضبطًا مع زهادة، : بدمشق، كنيته
 .ببريوت مرابطًا سنة سبع ومخسني ومائة، وهو ابن سبعني سنة كان مولده سنة مثانني، ومات

 .20 / ، مشاهري األمصار 02 / ، تذكرة احلفاظ 00 / أخبار القضاة : انظر 
 .20 /0، املغين 02 /9، البيان 2/00احلاوي الكبري : انظر قول األوزاع ( 6)
 .ال يزوجها جربًا (ظ)يف  (0)
 (.ت)أسقطت من  (2)
 . 0 / ، مغين احملتاج  0/1 ، روضة الطالبني0 0/1، العزيز  2 /9، البيان  2/  كبرياحلاوي ال( 9)
 (.ت)أسقطت من  (0 )
 .يستأمر( ت)يف  (  )
اسنتحب لنألب أن ال   : "قال الشافع  رمحه اهلل تعاىل يف القدمي: "نقل عنه ذلك صاحب البيان فقال(   )

 .، ونقله عنه النووي يف الروضة"بالنكاح حقوق يزوجها حىت تبلغ؛ لتكون من أهل اإلذن؛ ألنه يلزمها
 .0/11، روضة الطالبني 09 /9البيان : انظر 
 .تفكر (ظ)يف  (  )
 .رجوع (ظ)يف  (  )

 إذن البكر
 يف النكاح
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 .( )(اــعليه
يف )ات م ويكفن  الصُّن  . ( )واهلل أعلنم  ( )(إال بإذهنا)واالحتياط أن ال يزوجها 

بإذهنا ) (0)(وهناُجسائر األولياء يزوِّ) وعلى هذا، (6)(هاات َمإذهنا ص : )لقوله  (1)( )(إذهنا
يف موضنع احلاجنة إىل   ] إذهنا ( )بغري ( )[بيِّالثَّ] ( )جتولو تزوَّ ،(9)(2)(متعند الصَّ

                                                 

 (. 09 )، برقم 22 أخرجه من حديث أيب هريرة أبو داود يف كتاب النكاح، باب يف االستئمار ص  ( )
 (.   ، برقم 0  يتيمة على التزويج ص والترمذي يف كتاب النكاح، باب ما جاء يف إكراه ال

 (. 60  )، برقم 6/26والنسائ  يف الصغرى، كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وه  كارهة   
 (.  01)وأمحد يف املسند برقم  
 (.62   )، برقم 0  /0والبيهق  يف السنن الكربى  
حديث أيب هريرة حديث حسن، وذكره ابنن  : كلهم أخرجوه بلفظ اليتيمة بداًل من البكر، قال الترمذي 

 . 6 / حجر يف تلخيص احلبري 
 .ال يزوجها جربًا( ظ)يف  ( )
 . 0 / ، مغين احملتاج  2 /9، البيان  2/  احلاوي الكبري  ( )
 .بإذهنا (ظ)يف  ( )
 .إذهنا يكون بالنطق الصريح كالثيب: وهو املذهب، وقال بع، األصحاب (1)
 . 0 / ، مغين احملتاج  2 /9، البيان  2/  احلاوي الكبري : انظر 
( األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذهنا صنماهتا )أخرجه من حديث ابن عباس مسلم بلفظ ( 6)

 (.    )، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم 610/ 
 (.092 )، برقم 22 زوجها أبوها وال يستأمرها ص وأبو داود يف كتاب النكاح، باب البكر ي 
: ، وقنال (0   )، برقم 6  والترمذي يف كتاب النكاح، باب ما جاء يف استئمار البكر والثيب ص  

 .هذا حديث حسن صحيح
 .10  )، برقم  6/2والنسائ  يف الصغرى، كتاب النكاح، باب استئذان البكر يف نفسها  
 (.200 )، برقم 2  باب استئمار البكر والثيب ص  وابن ماجة يف كتاب النكاح، 
 .يزوجها سائر األولياء( ظ)يف ( 0)
 .عند االستئمار وسكوهتا( ظ)يف ( 2)
 .0/11، روضة الطالبني 0 0/1، العزيز    / ، الوسيط  2/  وهو املذهب، احلاوي الكبري ( 9)

لو تزوجت الثيب 
 بغري إذهنا
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خالفنًا   ،(0)وأمحند يف رواينة   ،(6)، وبه قال إسنحاق (1)مث أجازت ال جيوز ( )[إذهنا
 .(2)حنيفة أليب

 (  )وقنال  (  )(0 )(مذهب الشافع  رض  اهلل عنه) (9)وال والية للفاسق يف ظاهر
 ،( )، وبه قال مالنك (6 )له والية، وهو أحد القولني: (1 )ابناأصح (  )[من] (  )كثري

                                                 
= 

 .زوجها الويل (ظ)يف  ( )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .نمن دو (ظ)يف  ( )
 (.ظ)أسقطت من  ( )
 .60 /9، البيان 20/  احلاوي الكبري ( 1)
 .21 /0املغين ( 6)
 .21 /0املغين ( 0)
 .فإنه يرى أن ذلك موقوف على إجازة الزوجة فإن أجازته جاز وإن ردته بطل( 2)
 .0 / ، فتح القدير 9  خمتصر القدوري ص : انظر 
 .أظهر( ظ)يف ( 9)
 .القولني( ظ)يف ( 0 )
وإن كنان النويل   : "، وقال يف اإلمالء"وال يكون الويل إال مرشدًا"وقال يف البويط  : "ل أبو الطيبقا (  )

 "".وال يزوج الفاسق املول ى عليه: "، وقال يف موضع آخر من اإلمالء"معتوهًا أو سفيهًا فأقرب الناس بعده
، العزينز  00 /9بينان  ، ال6  / ، الوسيط 92 ، التعليقة الكربى ص 29/  احلاوي الكبري : انظر
 .09 / ، مغين احملتاج  0/6، روضة الطالبني  0/11

 .واختار(: ظ)يف  (  )
 .أكثر( ظ)يف  (  )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .6   / ، عجالة احملتاج  0/6روضة الطالبني : انظر. أفىت به اخلراسانيون( 1 )
 .كون املسألة على قولني هو أشهر طرق األصحاب( 6 )

 .الفاسق ليس بويل يف النكاح قواًل واحدًا: قال الشيخ أبو حامد :والطريق الثاين
 .الفاسق ويل يف النكاح قواًل واحدًا: قال القفال: والطريق الثالث

= 

 والية الفاسق
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 رسول اهلل  نُدعصر من األعصار من َل ُلْخ؛ ألنه مل ي ( )، وهو االختيار( )وأبو حنيفة
يف  ،رادْكن واأَل ،يف البنوادي  ،األعراب (6)خاصة يف (1)من الفساق ( )[هذا]يومنا  إىل

ل عنن  َقْنومل ُي (9)[واآلفاق] (2)اوزَف، يف املهلندوا ،حارييف الصَّ ،(0)واألتراك ،الرباري
 (  )(تزويج البنات) منعهم من (0 )[من] ابعنيوالتَّ ،وال عن أحد من الصحابة ،النيب 

 .(  )اعض ْبمع وجوب االحتياط يف اأَل

                                                 
= 

قال أبو إسحاق املروزي إن كان الويل ممن جيرب على النكاح مل يصح أن يكون فاسنقًا، وإن  : والطريق الرابع
 .فاسقًا  كان ممن ال جيرب صح تزوجيه، وإن كان

إن كان الفاسق يبذر املال مل جيز أن يكون وليًا يف النكاح، وإن كان رشيدًا يف أمور دنيناه  : والطريق اخلامس
 . 0/11، روضة الطالبني 0/11، العزيز 00 /9 ، البيان6  / الوسيط : انظر. كان وليًا يف النكاح

 .وهو قول ملالك واملشهور خالفه(  )
 .20 / ، شرح خمتصر خليل للخرش  2  ، القوانني الفقهية ص  0 / وطأ املنتقى شرح امل: انظر

 .   / ، البحر الرائق 21 / فتح القدير (  )
 . 0/6روضة الطالبني : انظر. نص على هذا االختيار النووي يف الروضة(  )
 (.ظ)أسقطت من  ( )
 .الفاسق( ظ)يف ( 1)
 .من( ظ)يف ( 6)
 .الترك (ظ)يف  (0)
من : املوضع املهلك، مأخوذة من َفّوز بالتشديد إذا مات؛ ألهنا مظنة املوت، وقيل: مجع مفازة وه املفاوز ( 2)

 .فاز إذا را وسلم، ومسيت به تفاؤاًل بالسالمة، فتكون املفازة املنجاة
 . 9 ، املصباح املنري ص  20مقاييس اللغة ص : انظر 
 (.ت)أسقطت من  (9)
 (.ت)أسقطت من  (0 )
 .لتزويجا( ت)يف (   )
 ".أن الفسق مما يستخفى به وال يظهر، فلهذا مل ينكر: "وذكره الطربي ورد عليه بقوله (  )

 .09 / ، مغين احملتاج  0/11، العزيز 00 التعليقة الكربى ص : انظر
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 لني، وال يثبنت  ْدع ن  ( )(حبضنور شناهدين  )ال كاح إوال ينعقد النَّ ( )[فصل]
  ( )ل وامنرأتني، وال يثبنت أيضنًا هبنم، وال بفاسنقني     إال هبما وال ينعقد برجن 

خالفنًا لنبع،   ] (6)(1)نْيي ِمْعوينعقند بناألَ   ( )خالفًا أليب حنيفة رضن  اهلل عننه  
 .(  )(0 )(خالفًا لبع، أصحابنا) (9)نْيس ر ْخوال ينعقد باأَل (2)(0)[أصحابنا

                                                 

 (.ت)أسقطت من  ( )
 .بشاهدين (ظ)يف  ( )
 .1 /0ني ، روضة الطالب1 0/1، العزيز    /9، البيان 26/  احلاوي الكبري (  )
وال ينعقد نكاح املسلمني إال حبضور شاهدين حرين بالغني عاقلني مسلمني أو رجل وامنرأتني  : فإنه قال(  )

 .عدواًل كانوا أو غري عدوٍل أو حمدودين يف قذف
 .92 / ، اهلداية 1  خمتصر القدوري ص : انظر 
 .باألعجميني (ت)يف  (1)
، وقال الشربيين يف مغين "ونسبه الروياين إىل النص: "جالة احملتاجهو وجه لألصحاب، قال ابن امللقن يف ع( 6)

 ".حكاه يف البحر عن النص: "احملتاج
، عجالنة احملتناج   1 /0، روضنة الطنالبني   2 0/1، العزيز    /9، البيان    / الوسيط : انظر 

 .91 / ، مغين احملتاج 99  / 
 (.ت)أسقطت من  (0)
نووي يف الروضة بأنه يشترط وهو األصح من القولني، وهو ما أيده ابن امللقن ذكر الرافع  يف العزيز، وال( 2)

 ".واألصح املنع كاألصم فإن األقوال ال تثبت إال باملعاينة والسماع: "يف عجالة احملتاج فقال
 .99  / ، عجالة احملتاج 1 /0، روضة الطالبني 2 0/1العزيز : انظر 
وهو : ونقل العمراين عن الشيخ أيب حامد قوله ،اين والرافع  والنوويوهو أصح الوجهني، واختيار العمر (9)

 .املذهنب
 .1 /0، روضة الطالبني 2 0/1، العزيز    /0، البيان 0  / الوسيط : انظر  
 .يف أصح القولني( ت)يف ( 0 )
 ".هفإذا قلنا أن شهادته تقبل وهو الصحيح فإن النكاح ينعقد بشهادت: "قال القاض  أبو الطيب (  )
 .2 0/1، العزيز    /0، البيان  0 التعليقة الكربى ص: انظر 

 الشهادة يف النكاح

 شهادة األْعِمَيْين
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 ،والعدالنة  هما من الفسنق ف حاُلر ْعرجالن مسلمان ال ُي ( )[العقد] ولو حضر
 (1)ظهنر  ( )، فلنو ( )معليه يف اأُل اهر، نصَّانعقد النكاح يف الظَّ ( )(وظاهرمها العدالة)
أصنح   النكاح، فالنكناح باطنل يف   (0)[عقد] أهنما كانا فاسقني عند (6)[بعد ذلك]
 .(2) ولنينالق

 ،، وبنه قنال أبنو يوسنف    (0 )با حكم الثيِّهاملرأة بالزنا فحكم (9)اابتولو 
 .(  )خالفًا أليب حنيفة

 .( )خالفًا لبع، أصحابنا ؛( )رْكبغري الوطء فحكمها حكم الِب (  )تبااولو 
                                                 

 .ظاهرمها العدالة( ظ)يف ( 0)  (.ت)أسقطت من  ( )
( )  

وهو املذهب، ومل حيك الشنيخ  : "وهو ما ذكره املاوردي يف احلاوي الكبري، وهو املذهب، فقال العمراين(  )
 ".أبو حامد وابن الصباغ، وغريه

 .يصح، وهو قول اإلصطخري أنه ال: ويف وجه 
 .6 /0، روضة الطالبني 0 0/1، العزيز    /9، البيان  9/  ، احلاوي الكبري   /1األم : انظر 
 .ولو( ظ)يف (  )
 .صح( ت)يف  (1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 .صحوهو املذهب، حىت أن بع، العلماء مل يذكر فيها إال طريقًا واحدًا وهو أنه ال ي( 2)
، عجالة احملتناج  0 /0، روضة الطالبني 0 0/1، العزيز    /9، البيان  9/  احلاوي الكبري : انظر 

 .96 / مغين احملتاج  ،00  / 
 .بانت (ت)يف  (9)
: ، وحك  عن القندمي  0/1، روضة الطالبني 2 0/1، العزيز  2 /9، البيان 92/  احلاوي الكبري ( 0 )

 . 0/1روضة الطالبني : ظران. أن املصابة بالزنا كالبكر
 .00 / ، اهلداية وشرحها فتح القدير 6  خمتصر القدوري ص : انظر قول أيب يوسف وحممد يف(   )
 .ولو زالت بكارهتا بزنا فه  يف حكم األبكار؛ ألن الناس عرفوها بكرًا: فإنه قال(   )
 .00 / ، اهلداية بشرحها فتح القدير 6  خمتصر القدوري ص : انظر 
 .بانت (ت) يف (  )

 لو ثابت بزنا

 لو ثابت بغري الوطء

 شهادة من ال 
 يعرف حاهلما

 شهادة األخرسني
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قنال   (6)وبقولنا ،(1)( )[خالفًا له] ( )وال جيرب السيد عبده على النكاح يف أصح القولني
 .(9)الصغري والكبري يف أصح الطريقني (2)[العبد] وال فرق بني ،(0)أمحد

يف  (  )(على تزوجينه أيضناً  ) (0 )[السيد] العبد سيده بالنكاح ال جيرب ولو طالب
 .(  )نينأصح القول

                                                 
= 

، روضنة الطنالبني   2 0/1، العزيز  2 /9، البيان 92/  احلاوي الكبري : انظر. وهو ظاهر املذهب(  )
0/1 . 

 .وهو قول أيب عل  بن خريان وابن أيب هريرة(  )
 .2 0/1، العزيز 92/  احلاوي الكبري : انظر

 .كاح، واألظهر ما ذكره الروياينوهو قول الشافع  يف اجلديد، ويف القدمي أن له إجباره على الن(  )
، املنهاج وعجالة  0 /0، روضة الطالبني   /2، العزيز 0  /9، البيان 06 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .    / احملتاج 
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .أن للموىل إجبار عبده وأمته على النكاح: فعنده( 1)
 .90 / ، فتقح القدير 0 خمتصر الطحاوي ص: انظر 
 .وبه (ظ)يف  (6)
 .وإن زوج عبده وهو كاره مل جيز إال أن يكون صغريًا: قال يف خمتصر اخلرق ( 0)
 .00 /0، املغين  9خمتصر اخلرق  ص : انظر 
 (.ت)أسقطت من  (2)
 .فيه قوالن: أصح الطريقني أن من األصحاب من قال( 9)
فيه قوٌل واحٌد، وهو أن للسنيد  : لأن من األصحاب من قا: والطريق الثانية. أصحهما ما ذكره الروياين 

 .وهو اختيار القاض  ابن كج واملاوردي. إجبار عبده الصغري قطعًا
 . 0 /0، روضة الطالبني   /2، العزيز 2  /9، البيان 06 /  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ت)أسقطت من  (0 )
 .عليه( ظ)يف (   )
 . 0 /0، روضة الطالبني   /2، العزيز 9  /9، البيان 06 /  احلاوي الكبري (   )

 نكاح العبيد
 إجبار السيد عبده
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 .( )وكذلك أم ولده يف أصح القولني، ( )( )النكاحوجيوز له إجبار أمته على 
يلزمه مهر املثنل  ) (6)هاوطئ (1)فإن ،( )ولو تزوج العبد بغري إذن سيده فرق بينهما

 .(9)(2)[وال يتعلق برقبته يف أصح القولني] إذا عتقيتبع به  (0)(يف ذمة العبد
: وقنال يف القندمي   ،(  )(  )[أصنالً ]املهر  (0 )ولو زوج أمته من عبده ال جيب

وإن شاء ترك؛ ألننه ال   (  )إن شاء ذكره :أن يذكر املهر، وقال يف اجلديد له يستحب
 .(  )وهذا أصح ،فائدة يف ذكره

والنفقة يف كسبه الذي يكتسبه بعد النكناح،   ،ولو تزوج العبد بإذن سيده فاملهر
                                                 

 .النكاح (ظ)يف  ( )
، عجالنة احملتناج   0  / ، مغنين احملتناج    0 /0، روضة الطالبني   /2، العزيز 6  / الوسيط (  )

 /    . 
 .1   / ، عجالة احملتاج  0 /0، روضة الطالبني   /2العزيز : انظر. وهو األظهر والصحيح(  )
، 99 / ، مغين احملتاج  0 /0، روضة الطالبني 9 /2، العزيز 12 /9، البيان 0  /  احلاوي الكبري (  )

 .    / عجالة احملتاج 
 .فلو (ظ)يف  (1)
 .وطئ (ظ)يف  (6)
 .فاملهر يف ذمته( ت)يف ( 0)
 (.ت)أسقطت من  (2)
وخرج األصحاب قواًل آخر أشار إليه يف القدمي وهو أنه يكنون يف  . وهو ما نص عليه يف القدمي واجلديد( 9)

 .رقبة عبده يباع فيه
 .12 /9، البيان 0  /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص : انظر 
 .ال يلزمه (ظ)يف  (0 )
 (.ت)أسقطت من  (  )
 .   /0، روضة الطالبني 99 /2، العزيز  6 /9، البيان    /  احلاوي الكبري (   )
 .ذكر( ظ)يف (   )
أن يذكر املهر يف العقد؛ ألنه من ُسنَّة النكاح، قنال   وهو الراجح، وحك  وجه آخر قدمي أنه يستحب (  )

 .وهو غريب: الدمريي
 .20 /0، النجم الوهاج  6 /9البيان  :انظر

إجبار السيد ألمته أو 
 أم ولده

عبد بغري لو تزوج ال
 إذن سيده

 لو زّوج عبده أمته

 املهر والنفقة يف 
 نكاح العبد
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ولياًل لالستمتاع إال أن خيتار السنيد أن يسنتخدمه،    ،( )ويلزمه إرساله هنارًا للكسب
يلزمنه أن  ]نفقتها، وإن كان يكتسب يف العادة مااًل يكف  للنفقة فإنه  ( )[متام]ويكفيه 

 (0)[له]وإن كان مأذونًا  (6)(1)(متام نفقتها)يكتسب يف ذلك اليوم  ( )ما ( )[يضيف إىل
وإن مل يكنن   ،(9)نكناح بعند ال  (2)فقة من ربح ما يف يدهاملهر والنَّ ىَطْعُييف التجارة 

م السيد يف أصح القولني، ويكون يف ذمته فنإن مل  ز ْلال ُي (0 )[يف التجارة] وال مأذونًاتسبًا ْكُم
 .(  )سار بالنفقةإىل احلاكم حىت يفسخ النكاح باإلع (  )عتهاَفاملرأة ر  ترض 
 علنى ترتينب  ]مث األخ  ،فإن مل يكن أب فاجلند  ،وال والية ألحد مع األب (  )[فصل]

                                                 

 (.ت)أسقطت من ( 0)   .ليكتسب (ظ)يف  ( )
( )  

 (.ظ)أسقطت من  ( )
 .رمبا( ظ)يف (  )
 .زيادة( ظ)يف ( 1)
، مغين    /0، روضة الطالبني  0 /2، العزيز 11 /9، البيان 02 /  ، احلاوي الكبري 6 /1األم ( 6)

 . 2 / احملتاج 
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .يديه (ظ)يف  (2)
 .وكذلك يكون املهر والنفقة يف رأس املال يف أظهر القولني( 9)
،  0 /2، العزينز  16 /9، البيان 09 /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص 6 /1األم : انظر 

 ، 21 / ، املنهاج ومغين احملتاج  0 /0روضة الطالبني 
 (.ت)أسقطت من  (0 )
 .ترافعه (ظ)يف  (  )
 .والقول الثاين أن املهر مضمون يف ذمة سيده، وزاد النووي قواًل آخر وهو أنه يكون يف رقبة العبد(   )
 .والقول األول هو أشهر القولني وأظهرمها 
، عجالة احملتاج 1  /0، روضة الطالبني  0 /2ز ، العزي16 /9، البيان 09 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .21 / ، مغين احملتاج 20  / 
 (.ت)أسقطت من  (  )

 ترتيب األوليـاء
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 .( )من األبوين أوىل من األخ من األب يف أصح القولني ( )[واألخ ،( )اتب ص الع 
  (1)خالفًا أليب حنيفنة رضن  اهلل عننه    ( )وال والية لالبن وابن االبن حبق البنوة

 كمنال   (6)لجند لصنوبة؛ ألن  اجلند وإن كنان يشنتركان يف العُ   وال لألخ مع )
جهنا هبنذه   البن حاكمًا أو له والية عليها أو ابن ابن عمها يزوِّاولو كان ، (0)الشفقة

 .(9) (2) ( وةنبالبن األسباب ال
ابن  ( )ويزوجها ،( )عصبة (0 )[به]وال والية بعد النسب إال للمعتق مث أقرب الناس 

                                                 

، العزيز  6 /9، البيان    / ، الوسيط 0  /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص   /1األم (  )
0/1  . 

 (.ظ)أسقطت من  ( )
 .والقول األول أصح، وهو قول املزين مها سواء،: وهو قوله يف اجلديد، وقال يف القدمي(  )
، روضة الطالبني   0/1، العزيز 61 /9، البيان 9  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 

 . 0 / ، مغين احملتاج 0/19
، 1 0/1، العزينز     / ، الوسيط 6 / ، املهذب    /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص(  )

 . 0 / ، مغين احملتاج 0/60روضة الطالبني 
 . فعصبة املرأة يزوجوهنا عنده( 1)
 .6  / ، البحر الرائق  0 / ، فتح القدير 69 خمتصر الطحاوي ص: انظر 
 .اجلد (ظ)يف  (6)
، 0/19، روضة الطنالبني    0/1، العزيز  6 /9، البيان    / ، الوسيط 2  /  احلاوي الكبري ( 0)

 .    / عجالة احملتاج 
ولو وكان االبن حاكمًا أو له والية عليها أو ابن ابن عمها يزوجها هبذه األسباب ال للبنوة، وال ( ظ)يف ( 2)

 .والية لألخ مع اجلد وإن كانا شريكني يف العصوبة ألن للجد كمال الشفقة
ا كابن أن يكون عصبة هل: أن يكون موىل هلا، واالثها: أوهلا أن يكون حاكمًا، واانيها: فهذه أسباب االاة( 9)

 .ابن عمها، وزاد املاوردي سببًا رابعًا وهو أن يكون وكياًل لوليها املناسب
، روضنة الطنالبني   1 0/1، العزيز 69 /9، البيان    / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 0 / ، املنهاج ومغين احملتاج 0/60
 (.ظ)أسقطت من  (0 )

 تزويج االبن ألمه

 والية املعتق
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املوىل  ىل أوىل من جدِّْوخ امَلوأ ،( )( )ىلْومان على أيب امَلدََّقن موالها، وُيموالها، وابن اب
وال  (2)ةَقن ت ْعة بإذن امُلَقِتْعجها ويل امُلامرأة يزوِّ (0)، ولو أعتقتها(6)القولني (1)(أصح)يف 

 .(9)امُلْعِتَقةحيتاج إىل إذن 
 .(0 )ولو أرادت املرأة تزويج أمتها يزوجها وليها بإذهنا

واألوىل أن  ،جناز  ( )[بإذهننا ]فزوجها أصغرهم من كفٍء إخوة  (  )لمرأةولو كان ل
                                                 

= 

 .6 0/1، العزيز 60 /9، البيان 1  / ، الوسيط 1  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص(  )
 .له أن يزوجها (ظ)يف  ( )
 .موالها (ظ)يف  ( )
، عجالنة احملتناج   0/60، روضة الطالبني 0 0/1، العزيز 1  / ، الوسيط 1  /  احلاوي الكبري (  )

 /    . 
 .أحد (ظ)يف  (1)
 .وهو أظهر القولني، والقول الثاين أهنما يتساويان( 6)
 .    / ، عجالة احملتاج 0/60، روضة الطالبني 6 0/1، العزيز 1  / الوسيط : انظر 
 .أعتقها( ظ)يف ( 0)
 .وهو املذهب املشهور( 2)
، املنهاج ومغين احملتناج   0/6، روضة الطالبني 0 0/1، العزيز  6 /9، البيان 1  / الوسيط : انظر 

 .    / ، عجالة احملتاج 01 / 
 .لني، والقول الثاين أنه يشترطوهو أصح القو( 9)
، عجالنة احملتناج    0/6، روضنة الطنالبني   0 0/1، العزيز  6 /9، البيان 1  / الوسيط : انظر 

 .01 / مغين احملتاج  ،    / 
 :وهو املشهور من املذهب، وحك  وجهان آخران( 0 )

 .أنه ال يزوجها إال احلاكم: أحدمها
 .احلاكم وويل املوالةال يصح تزوجيها إال باجتماع : والثاين

 .06 /0، روضة الطالبني 0 /2، العزيز  6 /9، البيان 0  / الوسيط : انظر 
 .هلا (ظ)يف  (  )

 تزويج املرأة أمتها

 تزاحم األوليـاء
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غنري  ] (1)وإن زوجهنا  ،( )[وال يزوجها أحد من غري كفء] ( )أسنهم وأفضلهم ( )يتقدم
أصنح   النكاح باطنل يف  (0)[إن] فللباقني االعتراض يف فسخ النكاح، وال نقول (6)[كفٍء
 .(0 )(9)[وال اعتراض للباقني ،يلزم النكاح وعند أيب حنيفة] ،(2)القولني
علنى  ال والينة لنه   ألّننه   ؛ال جينوز ٍء من كفاملعتقني َأح د زوجها  (  )وإن 

 (  )[من كنفءٍ ]أحد االبنني فزّوجها وترك ابنني املعتق ولو مات  ،(  )(  )[الكمال]
منن   (0 )اهولو زّوج ،(6 )ويلزم ،جيوزمن غري كفٍء بإذهنا الويل  ولو زّوجها  ،(1 )جيوز

                                                 
= 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .يقدم (ظ)يف  ( )
 .0/20، روضة الطالبني  /2، العزيز 66 /9، البيان 0  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .فلو( ظ) يف( 1)
 (.ظ)أسقطت من  (6)
 (.ت)أسقطت من  (0)
 .هذا ظاهر نصه يف اإلمالء، وذكر الرافع  أن أصح القولني أن النكاح غري صحيح( 2)

 .0   / ، عجالة احملتاج  0/2، روضة الطالبني 0/120العزيز : انظر
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .6  ، خمتصر القدوري ص 0 خمتصر الطحاوي ص ( 0 )

 .ولو (ظ)يف  (  )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .01 / ، مغين احملتاج  0/6، روضة الطالبني 2 0/1، العزيز 60 /9البيان (   )
 (.ت)أسقطت من  (  )
 .01 / ، مغين احملتاج  0/6، روضة الطالبني 2 0/1، العزيز 60 /9البيان  (1 )
 . 0/2، روضة الطالبني 0/109، العزيز 91 /9البيان  (6 )
 .زوجها أبوهاولو  (ظ)يف  (0 )

 ها إن زوج
 أحد املعتقني

زوجها الويل بإذهنا 
 من غري كفء
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لو باع ماهلا بغنري  ألّنه  ؛( )عنديالقوَلني يف أصّح النكاح بغري رضاها بطل غري كفٍء 
لو زوج األب  -رمحه اهلل-حنيفة عند أيب و ،( )من ذِلكوهذا أفحش  ،البيعبطل كثري 
  .( )يلزمقليل أو مهر  ،من غري كفٍء ةالصغري ( )ابنته

منن  والّسنالم ة   ،والصناعة ،واحلرّية ،نوالدي ،النسب :سبعة (1)الكفاءةوشرائط 
هذا وعلى ، ( )نوالس ،(0)يف اليسارلبع، أصحابنا خالفًا  ؛(6)والسن ،واليسار ،العيوب

                                                 

 .أن النكاح صحيح ويثبت هلا اخليار ولسائر األولياء اخليار يف فسخه: والقول الثاين ( )
 .أن العقد ال يصح قواًل واحدًا: والطريق الثاين
واختار املاوردي القول بأن هذا على اختالف حالني، وليس على اختالف قولني، فالنذي   : والطريق الثالث

وضع من بطالن النكاح هو إذا كان الويل العاقد عاملًا بأن الزوج غري كفٍء قبنل  يقتضيه نصه يف هذا امل
العقد، والذي يقتضيه نصه يف اإلمالء من جواز النكاح وابوت الفسخ فيه لباق  األولياء هو إذا مل يعلنم  

 .هو املذهبهذا : وهو اختيار القاض  ابن كج واملاوردي، وقال العمراين عنه. بعد العقد الويل بذلك إال
، روضة 0/120، العزيز 90 /9، البيان 2  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر: انظر

 .2 /0الطالبني 
 .0  / ، مغين احملتاج     / ، عجالة احملتاج 0/120، العزيز 90 /9البيان  ( )
 .ابنه( ت)يف (  )
 .انهفإن أبا حنيفة جييزه، أما أبو يوسف وحممد فال جييز ( )
 .0  ، خمتصر القدوري ص  0 خمتصر الطحاوي ص: انظر 
من كفى الش ء يكف  كفاية فهو كاٍف إذا حصل به االستغناء عن غريه، وكل ش ء سناوى  : الكفاءة (1)

شيئًا فهو مكافئ له، ومنه الكف ء باهلمز على فعيل والكفؤ على فعول والكفء مثل ُقْفل كلنها مبعنىن   
 .املماانل

 ".ومنه الكفاءة يف النكاح، وهو أن يكون الزوج مساويًا للمرأة يف حسبها ودينها ونسبها: ورقال ابن منظ 
 .2  /  ، احلاوي الكبري  09/ ، املعجم الوسيط 9  / لسان العرب : انظر 
 .ذكر املاوردي هذه الشروط ، ومل يذكر العمراين والنووي والرافع  الشرط السابع( 6)
 .0/20، روضة الطالبني  0/10، العزيز 92 /9، البيان 0  /  احلاوي الكبري : انظر 
واألصح أنه غري معترب كما اختار ذلك الرافع  والنووي وابن امللقن والشربيين، واختار املاوردي بأننه إن  ( 0)

= 

 شروط الكفاءة



 101 كتـاب النكاح

 (0)(6) ِشن ر لُقل (1)ٍءفبكن  ( )ال يكون والعريب، ( )للعريب ( )ؤًاْفُكال يكون العجم  
ؤًا ْفن ُكال يكنون   (0 ) ُِّطن ب النَّ (9)(يف العجم)و ،(2)للهامش كفؤًا يكون  ال والقرش 
يف ] لنه سنابقة   ( )ؤًا ملنْفيف اإلسالم ال يكون ُك ( )(ال سابقة له) ومن ،(  )للفارس 

                                                 
= 

كانوا من أهل األمصار الذين يتفاخرون باملال دون النسب فاملال فيهم معترب، وإن كانوا من أهل البوادي 
 .هنانفوج

 .ونقل الشربيين عن األذرع  أن املذهب املنصوص األرجح دلياًل ونقاًل هو اعتبار اليسار 
، مغين 1   / ، عجالة احملتاج  0/2، روضة الطالبني 0/106، العزيز 0  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .   / احملتاج 
 . والصحيح أنه ال يعترب(  )
 . 0/2، روضة الطالبني 0/100العزيز : انظر 
 .كفء( ت)يف (  )
 .العريب( ت)يف  ( )
 .ليس (ظ)يف  ( )
 .كفء (ظ)يف  (1)
 .القرش ( ت)يف ( 6)
، عجالنة احملتناج   0/20، روضة الطنالبني   0/10، العزيز 92 /9، البيان    /  احلاوي الكبري ( 0)

 /    . 
 .وهو مذهب البغداديني، وهو األصح( 2)
 .يف النكاحويف وجه آخر أن مجيع قريش أكفاء  
، عجالة احملتاج 0/20، روضة الطالبني  0/10، العزيز 00 /9، البيان    /  احلاوي الكبري : انظر 

 /    . 
 .العجم ( ظ)يف ( 9)
منسوب إىل النَّْبط والنَّب ط وهم قوم يننزلون بالبطائح بني العنراقيني،  : النبط : "قال يف امُلْطِلع: النبط ( 0 )

 .ر ُجٌل ُنب اِط ٌّ ورجل ن ب ِط ٌّ، ومنعه ابن األعرايب: واجلمع أنباط، وتقول
 . 0 / ، املطلع على أبواب املقنع  2 املصباح املنري ص : انظر 
 .وهو قول البغداديني، وهو األصح، وقيل ال يعترب النسب يف  العجم(   )

= 
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لفاسق ال يكون كفؤًا للعفيفنة  ، وا(1)وهو االختيار ،الوجهني ( )صحيف أ ( )[اإلسالم
ولنو   ،(0)(6)[ج األب ابنته الصغرية من فاسق ال يصح النكاح يف قول االختيارّوز  ولو]

واملعتنق ال   ،(  )اآلخر كافرين يكونان سواء (0 )مسلمني وأبوا (9)أحدمها (2)كان أبوا
 ،افرَّوالص  ،اززَّواحلجام ال يكونان كفؤًا للب  ،واحلارس ،(  )يكون كفؤًا للحرة األصلية

من الزراعة، ويف بعضنها   (  )يف بع، البالد التجارة أوىلاع  العادة يف ذلك؛ ألن ر وُي
 .(1 )(  )أوىل، واجلاهل ال يكون كفؤًا للعاملةالزراعة 

                                                 
= 

 .   / ، املنهاج ومغين احملتاج 0/20، روضة الطالبني    /  احلاوي الكبري : انظر 
 .ملن ليس( ت)يف ( 6)  .له سابقة (ظ)يف  ( )

(  ) 

 .أحد (ظ)يف ( 2)  (.ت)أسقطت من  ( )
( )  

 . 0/2، روضة الطالبني 0/101العزيز ( 1)
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .    / ، عجالة احملتاج  0/2، روضة الطالبني 0/106، العزيز  0 /9البيان ( 0)
 .اأحديهم( ظ)يف (   )  .أبو( ت)يف ( 2)

(9)  

 .أبو( ت)يف ( 0 )
وهو قول أيب الطيب الطربي وغريه، واختيار املاوردي والروياين، وصحح الرافع  يف العزيز والنووي يف (   )

 .الروضة القول بأن الذي أسلم بنفسه ليس بكفٍء لليت هلا أبوان أو االاة يف اإلسالم
وج والزوجة أنفسهما ال مبن سلف من آبائهمنا  واالعتبار يف هذا بالز: "ونقل ابن امللقن قول ابن الرفعة 

 ".من كان أبوه كافرًا كفًؤا ملن كان أبوها مسلمًا: وذلك مطرد يف أصل الدين حىت نقول
 .    / ، عجالة احملتاج  0/2، روضة الطالبني 0/101، العزيز    /  احلاوي الكبري : انظر 
 .0/20لبني ، روضة الطا 0/10، العزيز 1  /  احلاوي الكبري (   )
 ...".ويراعى العادة يف ذلك: "وقد نص الرافع  يف العزيز على قول الروياين(   )
، 6  /  احلاوي الكنبري  :  والرجوع يف تفصيل مجيع ذلك إىل العادات انظر: وقال الغزايل يف الوسيط 

 .   / ، مغين احملتاج  0/2، روضة الطالبني 0/106، العزيز  0 /9، البيان    / الوسيط 
 .للعامل (ظ)يف  (  )
، "والصحيح خالف ما قالنه الرويناين  : "نقل الرافع  والنووي هذا االختيار عن الروياين وقال النووي( 1 )

 .ولكن السبك  والشربيين اختارا قول الروياين
= 
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 ،( )بُّاجَلن  :الكفناءة وهن    ( )والعيوب السبعة اليت يثبت هبا فسخ النكاح متنع
ها نع فرْن، والعيوب اليت ت ُصر والب  ،(6)امَذواجُل ،واجلنون ،(1)ُنر والَق ،( )ُقت والرَّ ،( )نةوالُع

الكفاءة عندي، وبنه قنال بعن،     (0)متنع) الصورة ِهوِّش والقطع وت  ،كالعمى ،النفس
 ( )، ويف ظاهر مذهب الشافع  أهننا ال متننع  ( )وغريه (2)مريصَّيواختاره ال ،أصحابنا

                                                 
= 
 .   / ، مغين احملتاج  0/2، روضة الطالبني 0/100العزيز : انظر 
 .مينع( ت)يف (  )
: جنب اخلصنية، أي  : قطعه، ويقنال : هو قطع الذكر من أصله، من ج بَّه ج ّبًا، أي: اجليمبفتح : اجَلبُّ(  )

 .إذا استؤصلت مذاكريه: استأصلها، واجملبوب ب يِّن اجِلب اب بالكسر
 . 0 / ، املعجم الوسيط  2، املصباح املنري ص01 الزاهر ص : انظر 
ع نَّ : سمى الرجل عنينًا؛ ألن ذكره يعترض إذا أراد إيالجه، يقالبضم العني وفتحها، من ع نَّ ي ُعنُّ في: الع نَّة(  )

 .إذا اعترض لك من أحد جانبيك: عًنا
 .  6/ ، املعجم الوسيط  1 ، املصباح املنري ص01 الزاهر ص : انظر 
 سده أو حلمه، : بفتح الراء والتاء ر ت قت املرأة رت قًا فه  رتقاء، وه  املتالمحة، ورتق الش ء ر ْتقًا: الرََّتق(  )
 .أن يكون فرج املرأة مسدودًا مينع من دخول الذكر: الرتق: وقال العمراين 
 .90 /9، البيان 6  / ، املعجم الوسيط  2 املصباح املنري ص : انظر 
 .بالفتح مصدر، فيكون يف فرج املرأة َقْرن: القرن( 1)
اء واحد، والعضل ش ء مدور خينرج منن   والعضالء والقرن: نقل األزهري عن أيب عمرو الشيباين قوله 

 .والعضل ال يكون يف األبكار إمنا يصيب املرأة بعد ما تلد: الفرج، قال
هو حلم ينبت يف الفرج مينع : قيل هو عظم يكون يف فرج املرأة، واحملققون يقولون: القرن: وقال العمراين 

 .90 /9لبيان ، ا02 ، املصباح املنري ص  0 الزاهر ص : انظر. من دخول الذكر
 .علة تتآكل منها األعضاء وتتساقط: اجُلذام( 6)
 .يقال جذم اإلنسان إذا أصابه اجلذام؛ ألنه يقطع اللحم ويسقطه، فاجلذام هو القطع 
 .   / ، املعجم الوسيط 20املصباح املنري ص : انظر 
 .مينع( ت)يف ( 0)
عبد النرمحن بنن احلسنن،    : وقال يف الوايف القاض  عبد الواحد بن احلسني الصَّيمري،: الصيمري هو( 2)

القاسم، شيخ الشافعية وعاملهم وهو من أصحاب الوجوه، تفقه بأيب حامد املروروذي، وعليه تفقنه   أبو
وصنف اإليضاح يف املذهب يف سبع جملدات، وقيل مخس جملندات، وكتناب   . أقضى القضاة املاوردي

 . عام مخس وأربعمائة ومل ُيعلم وقت وفاتهالقياس والعلل، والكفاية وغري ذلك، كان حيًا يف
= 

العيوب اليت يثبت هبا 
 فسخ النكاح
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 .( )( )[وذكره أبو حامد وغريه
، ويكف  أن (6)بنفقتها ونفقة األوالد (1)رُِّضت ْسوالفقري ال يكون كفؤًا للغنية؛ ألهنا ت 

 .(0)اليساريكون موسرًا وال يعترب قدر 
 .(0 )االختيار وهو ،(9)أحد الوجهني كفؤًا للشابة يف يكون ال (2)[اهلرم]والشيخ 

 خالفنًا أليب ] (  )بدون مهر املثنل لنيس للنويل االعتنراض عليهنا      رضيتولو 

                                                 
= 

 . 2/2 ، الوايف بالوفيات  2 / ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة 166/  سري أعالم النبالء : انظر 
إن الشيخ أبا عاصم حكاه قواًل : هو رأي الصيمري، وزاهر السرخس ، والقاض  حسني وغريهم، ويقال(  )

 .الروياين بنصه وتبعه النوويعن الشافع ، ونقل الرافع  كالم 
 .00 ، 0/20، روضة الطالبني 1  /2،  0/10، العزيز  0 / الوسيط : انظر 
 .مينع( ت)يف  ( )
ال متنع الكفاءة يف ظاهر مذهب الشافع  وذكره أبو حامد وغريه واالختيار أهنا متننع الكفناءة   ( ظ)يف (  )

 .واختاره الصيمري ومجاعة
 .الذي قطع به اجلمهوروهو املشهور الصحيح (  )
 .00 /0، روضة الطالبني 1  /2، العزيز  0 / الوسيط : انظر 
 .يستضر( ت)يف ( 1)
 .واألصح أن اليسار غري معترب( 6)
، املنهاج وشرحه  0/2، روضة الطالبني 0/106، العزيز  0 /9، البيان 0  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .   / مغين احملتاج 
 .الوجهني إذا اعتربنا اليسار يف الكفاءةوهو األظهر من ( 0)
 .   / ، مغين احملتاج  0/2، روضة الطالبني 0/100العزيز : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 . 0/2، روضة الطالبني 0/100، العزيز 2  /  احلاوي الكبري : انظر( 9)
 ".خالف ما قاله الروياينوالصحيح : "نقل الرافع  والنووي هذا االختيار عن النووي، مث قال النووي( 0 )
 . 0/2، روضة الطالبني 0/100العزيز  
 .10 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص (   )

اعتبار اليسار يف 
 الكفاءة

اعتبار السن يف 
 الكفاءة

 يت بدون لو رض
 مهر املثل
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 .( )؛ ألن املهر خالص حقها( )( )[حنيفة
يلنزم  و، (0)[النكناح ]يصح  (6)بدون مهر املثل (1)الصغرية ( )[األب]ولو زوج 

  .(2)لناملث مهر
علنى  ]الزيادة  (  )بأكثر من مهر املثل ال تلزمه (0 )الصغري (9)ل األب نكاحبولو ق

 .(  )-رمحه اهلل-حنيفة خالفًا أليب  (  )(  )[املثل
وال  ( )فيه الصالة زوجهنا القاضن    (1 )ًا إىل ما تقصرولو كان أوىل األولياء غائب

                                                 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .فعند أيب حنيفة أن لألولياء االعتراض عليها حىت يتم هلا مهر املثل أو يفارقها(  )
 .0  ، خمتصر القدوري ص 0 خمتصر الطحاوي ص: انظر 
 .10 /  اوي الكبري احل(  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .الصغري( ت)يف ( 1)
 .مثلها (ظ)يف  (6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .وهو األصح من القولني( 2)
، النجم الوهاج  92  / ، عجالة احملتاج  0 /0، روضة الطالبني 60 /2، العزيز 06 /9البيان : انظر 

0/   . 
 .النكاح( ت)يف ( 9)
 .الصغرية (ت)يف  (0 )
 .يلزم( ت)يف (   )
 (.ت)أسقطت من  (  )
 .وهو األصح من القولني(   )
 .   /0، النجم الوهاج 92  / ، عجالة احملتاج  0 /0، روضة الطالبني 60 /2العزيز : انظر 
 .فإن أبا حنيفة جييز ذلك(   )
 .0  ، خمتصر القدوري ص  0 خمتصر الطحاوي ص: انظر 
 .يقصر( ت)يف ( 1 )

لو زوج األب الصغرية 
 بدون مهر املثل

 غيبة الويل
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 .(1)( )[خالفًا  أليب حنيفة ( )ةعطقإن غاب غيبة منو] ،( )الوالية إىل من دونه
 (0)(واخلوف يف)تقصر فيه الصالة وتعذر الوصول إليه للفتنة  (6)(دون ما)ولو كان غائبًا إىل 
ويسنتحب   ،(9)(2)(بإذن القاض  وهو أحند النوجهني  )جبواز النكاح  الطريق جيوز أن يفىت

 .(  )أن يشاور أقارهبا يف ذلك (0 )للقاض 
ء كنف  من هو يدعو إىل] وهو أن، ( )الويل األقرب زوجها القاض  (  )هاَلض ع ولو 

                                                 
= 

 .احلاكم (ظ)يف  ( )
 .نتقل الوالية إىل من دونهتأو سفيهًا حمجورًا كان كمن مات ودونه ولو كان جمنونًا ( ت)يف (  )
،  0/16، العزيز 0  / ، الوسيط 01 ، التنبيه ص  1 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  ( )

 .0/69روضة الطالبني 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .ة القصرفلألبعد التزويج بغيبة األقرب مساف( 1)
 .0  / ، تبيني احلقائق 22 / ، فتح القدير 10 / بدائع الصنائع : انظر 
 .ما ال تقصر (ظ)يف  (6)
 .وخوف (ظ)يف  (0)
 .يف أحد الوجهني بإذن احلاكم (ظ)يف  (2)
وهو ظاهر كالم الشافع ، ونصه يف املختصر، وذكر الرافع  والنووي بأن األصح نصه يف اإلمالء بأن ال ( 9)

 .حىت يراجع فيحضر أو يوكل تزوج
وزاد النووي وجهًا آخر وهو أنه إن كان حبيث يتمكن املبتكر إليه من الرجوع إىل مننزله قبنل اللينل    

 .اشترطت مراجعته وإال فال
 .0/69، روضة الطالبني  0/16، العزيز 06 /9، البيان 11 /  احلاوي الكبري : انظر 
 .احلاكم (ظ)يف  (0 )
 .00 /9، البيان 11 /  ، احلاوي الكبري    ص  خمتصر املزين(   )
العني والضاد والالم أصل واحد صحيح يدل على شدة والتنواء يف  : "قال ابن فارس: يف اللغة ُلْضالَع(   )

 .، وع ض ْلت  املرأة ع ْضاًل وع ض ْلُتها ت ْعِضياًل إذا منعتها من التزوج ظلمًا"األمر
 ".أن تدعو إىل مثلها فيمتنع والعضل: "ونقل املزين قول الشافع  
أنه الضِّيق، ومننه  : واانيهما. أنه املنع، ومنه قوهلم داء ُعض ال: وذكر املاوردي يف الع ْضِل قوالن، أحدمها 

= 

 َعْضُل الويل
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والصحيح ] .(1)( )[من هذا]من هو أكفأ  ( )[أنا أطلب]وليس للويل أن يقول  ،( )[هلا
؛ كاشنتهاء  (2)[ظاهر املنذهب ]يف  ج أبًازوِّملااألزواج إليها، وإن كان  (0)نييعت (6)[أن

 .(9)الطعام إىل الصيب
الوكالنة إىل   (  )تاجحتوال  ،يقوم مقامه (0 )[فوكيل الويل]ان العاقد الويل وإن ك

 .(  )(  )[ج أخاهاوإن كان املزوِّ]إذهنا يف أصح القولني 
وال يكون الكافر وليًا للمسلمة، وويل الكنافرة كنافر وال    ،وويل املسلمة مسلم

، ولنو مل يكنن   ( )امللك ( )قجها حبأمته فزوَّ ( )إال أن تكون (  )املسلم وليًا للكافرةيكون 
                                                 

= 

 .قد َأْعض ل باجليش الفضاء: قوهلم
، احلناوي      ، خمتصنر املنزين ص    9  ، املصنباح املننري ص   010مقاييس اللغنة ص  : انظر 

 .16/  الكبري 
 .احلاكم (ظ)يف  ( )
 .تدعو إيلَّ إىل كفء فيمتنع (ظ)يف  ( )
 .وجدت (ظ)يف  ( )
 .منه هلا (ظ)يف  ( )
 .9 0/1، العزيز 01 /9، البيان 01 ، التنبيه ص 16 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص ( 1)
 (.ظ)أسقطت من  (6)
 .وتعني( ت)يف ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
، مغين  0/2، النجم الوهاج     / ، عجالة احملتاج 16 /  ، احلاوي الكبري     خمتصر املزين ص( 9)

 .00 / احملتاج 
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .حيتاج( ت)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
، العزينز   9 /9، البينان  16 /  ، احلاوي الكنبري     خمتصر املزين ص : انظر. وهو الصحيح(   )

 .   / غين احملتاج ، م 0/0، روضة الطالبني 0/166
 . 0 /9، البيان 0  / ، الوسيط 60 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (  )

 الوكالة يف النكاح

ويل املسلمة وويل 
 الكافرة
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 .(1)يزوجها احلاكم املسلم ( )للذمية ويل من القرابة

 .(0)يابةجها احلاكم بالنِّواليته فيزوِّ زولتال  (6)[باحلج]ولو أحرم الويل 
ولو ُجنَّ الويل األقرب أو كان سفيهًا حمجورًا فهو كمن مات وتنتقل الوالية إىل ]

 .(9()2)[من هو دونه
ها وليان بإذهنا فاألول صحيح، والثاين باطل بكل حال، وإن دخل هبنا  ج ولو زوَّ

 .(  )وإن مل يعرف أيهما أول بطال .(  )رمحه اهلل-خالفًا ملالك  ؛(0 )الثاين بكل حال
ولو رضيت بالويل وهنو  ] (1 )من نفسه (  )موليته (  )[الويل]وال جيوز أن يزوج 

 ( )(0 )[لياء فإن مل يكن يزوجها احلناكم ها من يف درجته من األوج زوَّ] (6 )[ابن عمها
                                                 

= 

 .حبكم (ظ)يف ( 1) .يكون (ظ)يف  ( )
( )  

 .وهو الصحيح من الوجهني، واملنصوص يف املختصر(  )
 . 0 /9، البيان  6 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 
 .0   / ، عجالة احملتاج  0 /9، البيان  6 /6احلاوي الكبري ( 2) .ارهباأق (ظ)يف  ( )

(1 ) 

 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .وهو أصح الوجهني( 0)
 .9   / ، عجالة احملتاج 0  / ، مغين احملتاج 0/60، روضة الطالبني 0/160العزيز : انظر 
 (.ت)أسقطت من  (2)
 . 0 /9 ، البيان20 ، الوجيز ص 6 2/ ، الوسيط  6 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (9)
 .0/22، روضة الطالبني  /2، البيان 69 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (0 )
 .عند مالك أن الداخل من الزوجني أوىل إذا مل يعرف السابق(   )
 . 9 / ، شرح خمتصر خليل للخرش  0  / املدونة : انظر 
 .0/22، روضة الطالبني 2/1، البيان  0 /  احلاوي الكبري  ،   خمتصر املزين ص  (  )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .وليته( ظ)يف  (  )
 . 0/0، روضة الطالبني 22 /9، البيان 00 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص ( 1 )
 (.ت)أسقطت من ( 6 )
 .جها من دونهويزوجها احلاكم أو يزوجها من يف درجته من األولياء وال يزو( ت)يف ( 0 )

 إحرام الويل

 لو زوجها وليان

 لو ج نَّ الويل 
 األقرب

تزويج الويل موليته 
 من نفسه
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وكنذلك إذا  ، ( )( )[جيوز أن يزوج الويل وليته من نفسه: خالفًا أليب حنيفة فإنه قال]
أن  (1)[اإلمام األعظم]أو  ،، ولو أراد احلاكم( )أراد التزوج مبعتقته يزوجها احلاكم منه

بيننه وبنني   ) (6)إىل احلكم يتزوج امرأة ال ويل هلا يزوجها منه خليفته، كما إذا احتاج
 .(9)إىل خليفته (2)(يرفع خصمه) (0)(آخر

ى ومها صغريان جيوز كما يتنولَّ  ،من ابن ابنه (0 )(هابن ةبنا)ج زوِّأن ُي ولو أراد اجلدُّ
 .(  )البيع وحده ْ طرَف

مرأة اجملننون  ال (  )برضوال ت (  )وليس ألب الصغري أو اجملنون أن خيالع زوجته
زوجها حبكم اإليالء  ُبطاِلوال ُي، ( )ع عن املعتوهة من ماهلاخاِلوال ُي ( )(  )العننيأجل 

                                                 
= 

 . 0/0، روضة الطالبني 00 /9، البيان 00 /  احلاوي الكبري  ( )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .0  / ، البحر الرائق 06 / ، فتح القدير 2 /1املبسوط (  )
 . 0/0، روضة الطالبني  0/16، العزيز 22 /9، البيان 09 /  احلاوي الكبري  ( )
 (.ظ)أسقطت ( 1)
 .احلاكم( ظ)يف ( 6)
 .له( ت)يف ( 0)
 .يرفعه( ت)يف ( 2)
 . 0/0، روضة الطالبني  0/16، العزيز 29 /9، البيان 09 /  احلاوي الكبري ( 9)
 .ابنه ابنة( ت)يف ( 0 )
 .وهو أصح الوجهني، واختيار ابن احلداد والقفال وابن الصباغ(   )
، عجالنة  0/00بني ، روضة الطنال  0/16، العزيز 2  / ، الوسيط 20 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .   /0، النجم الوهاج 66  / احملتاج 
،    ، النوجيز ص   9 ، التعليقة الكنربى ص   2 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص (   )

 . 2 /0، روضة الطالبني 0 /0 ، البيان    / الوسيط 
 .تصرف( ت)يف (   )
 .التعيني( ت)يف (   )

 تويل اجلد طريف العقد

أب الصغري أو خمالعة 
 اجملنون أو املعتوهة
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، وللزوج ( )ولو قذف زوجته اجملنونة ال يطالب األب عنها حبكم القذف ( )اإليالء عنها
 .(1)أن ينف  ولدها باللعان إن كان ولد

ح ، مث بان أنه كان عبدًا يصح النكاح يف أصن رٌّد على أنه ُحبولو تزوجت امرأة بع
 .(0)فلألولياء االعتراض وهلا اخليار يف فسخ النكاح فإن أجازت، (6)القولني

بالنسب بأن قال أنا عريب فبان عجميًا يصح النكناح، وهلنا    (2)ورُروإن كان الُغ
وإن كان مثلنها   ،(9)اخليار إن كان دوهنا قواًل واحدًا، وإن رضيت فلألولياء االعتراض

يف الشرط يف أحد القولني فإن رضيت فاالعتراض  ِفْليف النسب ابت اخليار أيضًا للُخ
علينه يف   نصَّ (  )، والصحيح أنه ال خيار هاهنا لالستواء يف الكفاءة(0 )لألولياء هاهنا

                                                 
= 

 . 9 ، التعليقة الكربى ص  2 /  احلاوي الكبري ،    ، خمتصر املزين ص   /1األم (  )
 .  /  ، البيان  2 /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص   /1األم (  )
 .90 ، التعليقة الكربى ص 21 /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص   /1األم (  )
 .92 عليقة الكربى ص ، الت26 /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص   /1األم (  )
 .26 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص ( 1)
 . وهو أظهر القولني إذا نكح بإذن السيد، أما إذا نكح بغري إذنه فال يصح قطعًا( 6)
، روضنة     /2، العزينز   0 / ، الوسيط  9 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 

 .11 /0، النجم الوهاج  2 /0الطالبني 
 .21 /0، روضة الطالبني 6  /2، العزيز 91 /  احلاوي الكبري ( 0)
أي خدعته بزينتها، وتقول غّر الرجل : خدعه، وَغرَّته الدنيا فه  غرور: الغرور من َغّر فالنًا غرًا وغرورًا( 2)

 ...شهوةكل ما غر اإلنسان من مال أو جاه أو : غرارة وغرًا أي جهل األمور وغفل عنها، والغ ُرور
 .2 6/ ، املعجم الوسيط  6 املصباح املنري ص : انظر 
، الننجم   2  / ، عجالة احملتاج 21 /0، روضة الطالبني 1  /2، العزيز 91 /  احلاوي الكبري ( 9)

 . 1 /0الوهاج 
، الننجم   2  / ، عجالة احملتاج 21 /0، روضة الطالبني 1  /2، العزيز 91 /  احلاوي الكبري ( 0 )

 . 1 /0 الوهاج
 .1/21األم : انظر(  )  .انظر املصادر السابقة. وهو األصح من الوجهني(   )

تزوَّجت عبدًا على 
 أنه حر فبان عبدًا

 الغرور بالنسب 
 من الرجل
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وهو االختيار، ولو كانت ه  اليت غرته باحلرية يصح النكاح إذا كان  ( )غاركتاب الشِّ
 .( )النكاح يف أصح القولني ، وله اخليار يف فسخ( )له نكاح األمة ( )ممن يصح

؛ ألنه (6)، وهو االختيار(1)ور منها بالنسب ال خيار له يف أحد القولنيُرولو كان الُغ
  .(0)تويانيس قِّال يلحقه من العار ما يلحقها يف النسب، ويف ضرر الرِّ

 (1)فصل
ولنو   (  )[(0 )خالفًا أليب حنيفة] (9)وال ينعقد النكاح إال بلفظ النكاح أو التزويج

قبلنت  : ويلزم أن يقول .(  )قبلت ال جيوز يف أصح القولني:   فقالابنِت تك ْجزوَّ: قال
 .(  )[التزويج أو النكاح]

                                                 
( )   

 .اإلماء( ظ)يف ( 1)      .حيل( ظ)يف  ( )
(  ) 

 .هذا إن كان الزوج حرًا وهو املذهب(  )
 .21 /0، روضة الطالبني 6  /2، العزيز 99 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 
 .أصح الوجهني أنه يثبت له اخليارو( 1)
،  2  / ، عجالة احملتناج   2 /0، روضة الطالبني 1  /2، العزيز  0 /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 1 /0النجم الوهاج 
 .1  /2العزيز : انظر. نص على هذا االختيار الرافع  يف العزيز( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0 )  .1  /2، العزيز  0 /  احلاوي الكبري ( 0)

(2 ) 

 .6 /0، روضة الطالبني  9 /0، العزيز 2  / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري ( 9)
 ".وينعقد النكاح مبا عدَّه الناُس نكاحًا بأّي لغٍة ولفٍظ وفعٍل كان: "قال ابن تيمية 
 .9 1/ الفتاوى الكربى البن تيمية : انظر 
كاح والتزويج والبيع واهلبنة والصندقة والتملينك    النكاح ينعقد بلفظ اإلن: عند أيب حنيفة وأصحابه (0 )

 .واجلعل والشراء
 . 9/ ، البحر الرائق  9 / ، فتح القدير 0  / بدائع الصنائع : انظر 
 (.ت)أسقطت من (   )
 .وهو أصح القولني يف أظهر طرق األصحاب، وهو املشهور عند اجلمهور من األصحاب (  )
 .9 /0، النجم الوهاج6 /0، روضة الطالبني  9 /0، العزيز 2  / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري: انظر 
 .نكاحها( ت)يف (   )

 ألفاظ عقد النكاح

 الغرور من املرأة
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 .( )وجيوز بالعجمية مع القدرة على العربية يف أصح القولني
 بنذيرفتم  ( )[النزوج ]بزىن، ويقنول   بتوداذمأن يقول  ( )[يف العجمية]وحيتاج 

 .(1() )[زىننب]
 .(0)يصح به (6)وجتكهاز: ابنتك فقالزوجين : قالولو 

تزوجيك أو ]قبلت : لزوجتك ال يصح حىت يقو: ابنتك فقال (2)أتزوجين: ولو قال
زوجتك ابنيت وليس : ولو قال .(  )-رض  اهلل عنه–خالفًا أليب حنيفة  (0 )(9)[نكاحك

وكنان امسهنا   ، (  )هاهنا زوجتك ابنيت فاطمة: قال ولو .(  )له إال ابنة واحدة جيوز

                                                 

 .هو املنصوص عليه يف األم وعليه مجهور األصحاب وهو أصح القولني(  )
،  9 /0، العزيز 2  / ، الوسيط 0  /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص 1 /1األم : انظر 

 . 0/1الوهاج ، النجم 0 /0روضة الطالبني 
 (.ت)أسقطت من (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 . 9 /0العزيز ( 1)
 .زوجتك( ت)يف ( 6)
 .وهو املذهب املنصوص( 0)
، النجم 96  / ، عجالة احملتاج 2 /0، روضة الطالبني 96 /0، العزيز 0  /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 0/1الوهاج 
 .أزوجين( ت)يف ( 2)
 .نكاحها( ت) يف( 9)
، عجالنة  9 /0، روضة الطالبني 90 /0، العزيز    ، التعليقة الكربى ص0  /  احلاوي الكبري ( 0 )

 .90  / احملتاج 
 .فإنه يصح عند أيب حنيفة(   )
 .20/ ، البحر الرائق 90 / ، فتح القدير    / بدائع الصنائع : انظر 
 .  /0لطالبني ، روضة ا  0/1، العزيز    /  احلاوي الكبري (   )
 .عائشة( ظ)يف (   )

 انعقاده بالعجمية
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 .( )( )[أيضًا]جيوز  ( )عائشة
احلمد هلل حنمده ونستعينه : وه  (1)خطبة ( )(عقد النكاح)ويستحب أن يقدم على 

قه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ باهلل من شرور ِفْو، ونست (6)ونستكفيه ونستهديه
ي له، وأشهد أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هاد

أن ال إال إله اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، أرسله باهلدى 
كله ولو كره املشركون، مث اعلموا أن اهلل تعاىل أحل  (0)ودين احلق ليظهره على الدين

 :، وأوعد عليه فقال عز وجل(2)احَفالنكاح وندب إليه، وحرم السِّ
                   [        

            
(9)،                

                                                 

 .عائشة( ظ)يف (  )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .وهو أصح الوجهني، ويف وجه أنه ال يصح(  )
 ".ويؤار فيه إن خالف االسم والصفة: "وقال املاوردي 
 .  /0، روضة الطالبني   0/1، العزيز    /  احلاوي الكبري : انظر 
 .العقد(: ت)يف (  )
 .  /0، روضة الطالبني 22 /0، العزيز 00 ، الوجيز ص    /  ري احلاوي الكب( 1)
 .نشهد به( ظ)يف ( 6)
 .دين( ت)يف ( 0)
سفح : السني والفاء واحلاء أصل واحد يدل على إراقة الش ء، يقال: من س فح، قال ابن فارس: السفاح( 2)

". هو كالش ء ُيْسفح ضنياعاً صب املاء بال عقد نكاح ف: هراقه، والسفاح: أي صّبه، ويسفح الدم: الدم
 .فاملراد به املزاناة

 .9  ، املصباح املنري ص  6 مقاييس اللغة ص : انظر 
 .  : النور( 9)

 اخلُِِْطبة قبل 
 عقد النكاح
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( )]( ). 

 .( )(ِطَقالسَّى ِبتََّح َمَمم األُُِكي ِباِهَبإين ُأوا َفر ُثْكوا َتح اَكَنَت: )وقال رسول اهلل 
 .(1)(كاحي النِِّهَو اَلي َأِتنَّس ِب نَّي فليسَتِتَرْطِف (2)[ي أوِتسنَّ] بََّحمن َأ: )وقال 

 .(6)(ينِّليس ِمي َفِتنَّن س َع َبِغي فمن َرِتنَّكاح س النِّ: )وقال رسول اهلل 
          [          ](0) 

(2). 
                  

 .اآلية (9)
                إىل قوله :       

( 0). 
                                                 

 .  : اإلسراء(  )
 (.ت)أسقطت من (  )
أخرجه الديلم  يف مسند الفردوس، من طريق حممد بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن البيلماين عن ابن (  )

 .   / الفردوس مبأاور اخلطاب : انظر". واحملمدان ضعيفان: "ن حجر، قال ابعمر 
: انظر". تناكحوا تكثروا فإين أباه  بكم األمم حىت بالسقط: قال بلغنا أن النيب : "قال الشافع  يف األم 

 .6  / ، تلخيص احلبري    /0البدر املنري : وانظر أيضًا. 60 /1األم 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .من حديث عبيد بن سعد عن النيب ( 9    )، برقم 0/00لبيهق  يف سننه الكربى أخرجه ا( 1)
 .69 /6: انظر(. 02 0 )وأخرجه عبد الرزاق من نفس طريق البيهق  برقم  
(. من أحب فطريت فليسنت بسنيت، ومن سنيت النكناح : )قال وبلغنا أن النيب : "وقال الشافع  يف األم 

 .60 /1األم : انظر
رجه ابن ماجة من حديث عائشة رض  اهلل عنها يف كتاب النكاح، باب ما جاء يف فضل النكاح برقم أخ( 6)

 .، وفيه عيسى بن ميمون وهو ضعيف   ، ص (6 2 )
 .6  / ، تلخيص احلبري 1  /0البدر املنري : انظر 
 .اآلية( ظ)يف ( 0)
 . 0 : آل عمران( 2)
 . : النساء( 9)
 .جيدها( ت)يف  ( )  . 0،  00: األحزاب( 0 )
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كيف يشاء وإن مما أحدث ما حنن فيه، مث يقنول   ( )حيداهاواألمور كلها بيد اهلل 
: ك ابنيت، ويقول اخلاطنب ُتْجبسم اهلل واحلمد هلل والصالة على رسول اهلل، زوَّ: الويل

 .( )على رسول اهلل قبلت نكاح ابنتكبسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة 
 .( )أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة حرائر وال جيوز للحرِّ

  ( )[وكننان]أمننة واحنندة إذا كانننت مسننلمة  ب ُجوُّز تَّننوجيننوز لننه ال
 وال جينننوز لنننه  .(0()6)خائفنننًا منننن العننننت (1)لْوعادمنننًا للطَّننن

                                                 
(  ) 

 .2  / ، أسىن املطالب 9 /0، العزيز   / ، املهذب 0  ، التعليقة الكربى ص    /  احلاوي الكبري (  )
، 1 /2، العزينز   2 ، الوجيز ص 0  ، التنبيه ص 6  /  ، احلاوي الكبري 1  خمتصر املزين ص (  )

 .   /0روضة الطالبني 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 . الطاء والواو والالم أصل صحيح يدل على فضل وامتداد يف الش ء: "قال ابن فارس: الطَّْول( 1)

 .الفضل وأراد أن جيد من املال ما يصدق به احلرة: الطول: وقال األزهري يف الزاهر
–إذا أفضل فهو طائنل، وأطنال   : وطال على القوم يطول طواًل من باب قال: "وقال يف املصباح املنري 

كذلك، وطول احلرة مصدره يف األصل من هذا؛ ألنه إذا قدر على صداقها وكلفتنها  : لوتَطوَّ -باأللف
 .الغىن: وقيل الطول". فقد طال عليها

 .0  ، املصباح املنري ص  60، مقاييس اللغة ص  0 الزاهر ص : انظر 
وذكر . شبه ذلكالعني والنون والتاء أصل صحيح يدل على مشقة وما أ: "قال ابن فارس: العنت يف اللغة( 6)

 ".الزنا[: 1 : النساء] ژ ۇ   ۇ   ۆ  ۆژ : أن العنت يف قوله تعاىل: يف املصباح املنري
 .هو الفجور هاهنا: وذكر األزهري يف الزاهر قول الفراء". الزنا: والعنت: "وقال املزين 
فيه، بل املراد النذي  ليس الذي خياف الزنا هو الذي يغلب على ظنه الوقوع : قال اإلمام: "وقال الرافع  

 ".يتوقعه ال على سبيل الندور
، العزيز 2  ، خمتصر املزين ص  1 ، املصباح املنري ص 620، مقاييس اللغة ص  0 الزاهر ص : انظر 

2/60. 
فتكون الشنرائط  . وهو أن ال يكون حتته حرة: ذكر ذلك املزين يف املختصر، وزاد عليها املاوردي شرطًا( 0)

 األمة مسلمة، وأن ال جيد طول حرة، وأن خياف على نفسنه العننت، وأن ال تكنون    أن تكون : أربعة
 .حتته حرة

= 

 نكاح احلر بأكثر 
 من أربع

 نكاح احلر لألمة
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، وال جيوز عند وجود الطنول  ( )إذا كانت مسلمة]من أمة واحدة  ( )بأكثر ( )التزوج
 .(0)(6)(يف كلها أليب حنيفة)خالفًا  (1)( )[واألمن من العنت

 (2)يتزوج بأكثر من امرأتني حرتني كانتا أو أمتني أو حرة وأمةوال جيوز للعبد أن 
 .(0 )العبد باألمة على نكاح احلرة ُجوَّز ت ال ي : قال (9)خالفًا أليب حنيفة فإنه

مل  (  )[بعده وتنزوج حبنرة  ]مث أيسر  (  )[لْوعند عدم الطَّ]ولو تزوج احلر بأمة 
 .( )خالفًا للمزين ( )(  )نكاحها يبطل

                                                 
= 

 .وذكر الغزايل شرطًا خامسًا وهو أن تكون األمة مملوكة ملسلم 
 .ال يشترط على األصح: وقال النووي 
ز ، العزين  1 / ، الوسيط 21 ، الوجيز ص 0  /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص : انظر 

 .9  /0، روضة الطالبني 2/11
 .نكاح اإلماء( ظ)يف (  )
 .أكثر( ظ)يف (  )
 . 1 / ، الوسيط 2  /  احلاوي الكبري (  )
 (.ت)أسقطت من (  )
 . 1 / ، الوسيط 0  /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص ( 1)
 .له( ظ)يف ( 6)
اإلماء، وأيضًا جيوز له نكاح األمة إذا مل يكن حتتنه   فللحر عنده إذا مل يكن حتته حرة أن يتزوج أربعًا من( 0)

حرة ولو كان قادرًا على طول احلرة، واألوىل أن ال يفعله وخشية العنت ليس من شروط جواز نكناح  
 .األمة عنده رمحه اهلل، فالشرط عنده أن ال يكون يف نكاح املتزوج حرة وال يف عدة حرة

 .60 / ، بدائع الصنائع 02 /1املبسوط : انظر 
 .0 /2، العزيز  2 ، الوجيز ص 2  ، التنبيه ص  6 /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص ( 2)
 .أنه( ظ)يف ( 9)
 .20 /0، النجم الوهاج  2/6، العزيز 11 / ، الوسيط 21 ، الوجيز ص    /  احلاوي الكبري ( 0 )
 (.ت)أسقطت من (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .النكاح( ظ)يف (   )

مجع العبد بني أكثر 
 من امرأتني

لو أيسر احلّر بعد 
 األمة نكاح
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بأختها  (1)[له أن يتزوج] ( )[ال جيوز]طلقة رجعية  ( )[قهاج بامرأة مث طلَّوتز]ولو 
 .(6)حىت تنقض  عدهتا
 خالفننًا]عنندهتا  (2)لننه أن يتننزوج بأختننها وإن مل تنننق، (0)ولننو أباهنننا

  .(0 )(9)[حنيفة أليب
وكذلك لو كان له أربع نسوة وأباهنن بالطالق كان له التزوج بأربع سنواهن يف  ]
 .(  )(  )[خالفًا له] (  )(  )[احلال

                                                 
= 

إن أمن العنت مل يبطل نكاح األمنة وإن وجند   : وقال املزين: "فعنده ينفسخ نكاح األمة، قال املاوردي ( )
 ".الطَّْول أو نكح حرة بطل نكاح األمة

 . 2/6، العزيز 11 / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري : انظر 
 .0  /0، روضة الطالبني 0 /2، العزيز  2 الوجيز ص (  )
 .ليس( ظ)يف ( 1)  .أتهطلق امر( ظ)يف (  )

(  ) 

 .له التزويج( ظ)ويف . مكررة( ت)يف ( 1)
 .0  /0، روضة الطالبني 0 /2، العزيز  2 الوجيز ص ( 6)
 .بانت املرأة بالطالق فه  بائن بغري هاء، وأباهنا زوجها باأللف فه  ُمب انة: قال يف املصباح املنري( 0)
 .وبينونة فالبني هو الفراق وه  مشتقة من بان، فتقول بان يبني بينًا 
 . 09/ ، املعجم الوسيط 60، املصباح املنري ص 0  مقاييس اللغة ص : انظر 
 .ينق،( ت)يف ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .فعنده رمحه اهلل ال جيوز أن يتزوج بأختها حىت تنقضى عدهتا سواء طلقها طالقًا بائنًا أو رجعيًا (0 )
 .1  / تح القدير ، ف 6 / بدائع الصنائع : انظر 
وكذلك اخلالف إذا كانت عنده أربع نسوة فأباهنن بالطالق له أن ينكح أربعًا سنواهن قبنل   ( ظ)يف (   )

 .انقضاء عدهتن
 .   /0، روضة الطالبني 0 /2، العزيز    /  ، احلاوي الكبري 1  خمتصر املزين ص (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .أخرى مادامت يف العدةعند أيب حنيفة ال جيوز أن يتزوج (   )
 .   / ، فتح القدير 02 / املبسوط : انظر 

 نكاح أخت املطلقة

 لو كان له أربع 
 نسوة فأباهنن
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مهرهنا يف ظناهر    ( )ال يسنقط  ( )[هبنا ]ة نفسها قبل الدخول رَّولو قتلت احُل
وهو  (6)[تمهرها كما لو ارتدَّ]يسقط : (1)وقال أبو إسحاق .( )( )[الشافع  مذهب]

، (0 )بنه  ىت ن ْف، وجيوز أن ُي(9)، وهو القول الثاين للشافع (2)يِرب القاض  الطَّ (0)اختيار
 .أعلم هللوا

يف أصنح   (  )ة إذا قتلت نفسها قبل الدخول أو قتلها املوىلج وَّز امُلوكذلك األمة 
 .(  )، وبه قال أبو حنيفة رض  اهلل عنه يف قتل املوىل(  )القولني

                                                 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .أسقطت( ت)يف (  )
 .املذهب( ظ)يف (  )
 .وهو األصح، وعليه املذهب(  )
، الننجم  2  /0، روضة الطنالبني  96 /2، العزيز  9 ، الوجيز ص   /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 2 /0الوهاج 
ردي يف احلاوي أن قول أيب إسحاق أن هلا املهر إن كانت حرة، وال يكون هلا املهر إن كاننت  ذكر املاو( 1)

 .وهو ما ذكره الشريازي يف املهذب، والعمراين يف البيان. أمة
 .06 /9، البيان 12/ ، املهذب 1  /  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .االختيار( ظ)يف ( 0)
 .9  /0وضة الطالبني ، ر96 /2العزيز ( 2)
 .9  /0، روضة الطالبني 96 /2، العزيز 06 /9، البيان 1  /  احلاوي الكبري ( 9)
 .يفيت به كما لو ارتدت يسقط مهرها( ظ)يف ( 0 )
 .سيدها( ت)يف (   )
 .أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل الدخول سقط مهرها: وهو نصه يف املختصر واملذهب(   )
، الننجم الوهناج   29  / ، عجالة احملتاج 1  /  ،  احلاوي الكبري 1  املزين ص خمتصر : انظر 

 .22 / ، مغين احملتاج  2 /0
 .1  /1املبسوط (   )

 لو قتلت احلرة 
 نفسها

لو قتلت األمة نفسها 
 أو قتلها املوىل
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، مث ( )فالبيع صحيح، وال يكون معها طالقها، واملهر للبنائع امُلز وَّج ة ولو باع أمته 
 (1)وتسليم ( )ةَقَفالنَّ ( )مها لياًل وهنارًا يلزمه، وإن سلَّ( )فقة هلاإن سافر هبا املشتري ال ن

؛ ألنه (2)النفقة يف أصح القولني (0)م يف غري وقت اخلدمة ال يلزمه، وإن سلَّ(6)املهر للبائع
، وهو اختينار  (  )يف أصح الوجهني (  )تسليم املهر للبائع (  )ويلزمه (0 )تام (9)ليس بتسليم
  (0 )[املهنر ] ويسنتقرّ  (6 )وطئهنا منن   (1 )هن ن ؛ ألننه مكَّ (  )ي ومجاعةربالقاض  الطَّ

                                                 

، 96 /2، العزيز 20 / ، الوسيط  9 ، الوجيز ص 6  /  ، احلاوي الكبري 1  خمتصر املزين ص (  )
 .0  /0روضة الطالبني 

 .2  /0، روضة الطالبني  9 /2، العزيز 20 / ، الوسيط  9 الوجيز ص (  )
 .يلزم( ت)يف (  )
 .نفقتها( ظ)يف (  )
 .أو يلزمه تسليم( ظ)يف ( 1)
 .9  /0، روضة الطالبني 91 /2، العزيز 20 / ، الوسيط 2  /  احلاوي الكبري ( 6)
 .يلزم( ت)يف ( 0)
أنه ال جيب ش ء مننها، وهنو أصنح    : وذكر الغزايل والرافع  والنووي يف املسألة االاة أوجه، أظهرها( 2)

 .القولني، وما ذكره املصنف وجهان
 .أنه جيب شطر النفقة وحيكى عن ابن أيب هريرة: اانيها 
 .أنه جيب متام النفقة: االثها 
 .9  /0، روضة الطالبني 91 /2، العزيز 20 / ، الوسيط 2  /  احلاوي الكبري : انظر 
 .تسليم( ت)يف ( 9)
 .كامل( ظ)يف ( 0 )
 .ويلزم( ت)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 . 0 /0، النجم الوهاج 9  /0، روضة الطالبني 91 /2العزيز (   )
 . 0 /0، النجم الوهاج 9  /0، روضة الطالبني 91 /2العزيز : وهو قول ابن الصباغ، انظر(   )
 .مكنته( ت)يف ( 1 )
 .الوطء( ت)يف ( 6 )
 (.ت)أسقطت من ( 0 )

 لو باع أمته املزّوجة
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 .( )واحدة يف حلظة ( )بوطئة
 (6)رم على ابنهحتو (1)ويلزمه املهر احلدَّ ( )جارية ابنه ال يلزمه ( )[األب]ولو وط ء 

، خالفنًا  (2)ولده يف أصح القنولني  مَّلها تصري ُأب، ولو أح(0)ه احلاكم على ذلكُرويعزِّ
خالفنًا أليب   (  )املهر أيضناً  (  )[يلزمه]قيمتها البنه و (0 )رمحه اهلل، وتلزمه (9)مزينلل

                                                 

 .بوطء مرة( ظ)يف (  )
 .22 / ، مغين احملتاج 29  / ، عجالة احملتاج 9  /0، روضة الطالبني 91 /2العزيز (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .ال يلزم( ت)يف (  )
 .وهو املذهب سواء كانت موطوءة االبن أم ال( 1)
 إن كانت موطوءة االبن ففيها وجهان، وإن كانت غري موطوءة لالبن: وفصل املاوردي يف املسألة فقال 

 .فال حد عليه عند اجلمهور
، الننجم  00 /0، روضة الطنالبني   2 /2، العزيز  2 / ، الوسيط 9  /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 0 /0الوهاج 
، 02 /0، روضة الطالبني  2 /2، العزيز  9 ، الوجيز ص 2 / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري ( 6)

 . 0 /0النجم الوهاج 
 .وجه الثين أنه ال يعزروهو أصح الوجهني، وال( 0)
 . 0 /0، النجم الوهاج 00 /0، روضة الطالبني  2 /2، العزيز    /  احلاوي الكبري : انظر 
 .وهو املنصوص عليه( 2)
، روضة الطنالبني   2 /2، العزيز  2 / ، الوسيط  9 ، الوجيز ص    /  احلاوي الكبري : انظر 

0/ 02. 
 .تصري أم ولده ألهنا ليست ملكًا له وقت اإلحبال ال: القول الثاين وبه قال املزين( 9)
 ".قياس قوله أن ال تكون ملكًا ألبيه وال أم ولد بذلك: "فقد قال يف املختصر 
، الننجم   2 /2، العزينز   2 / ، الوسيط 1  /  ، احلاوي الكبري 1  خمتصر املزين ص : انظر 

 . 0 /0الوهاج 
 .يلزمه( ت)يف ( 0 )
 (.ت)أسقطت من (   )
 ،  0 /0، الننجم الوهناج   09 /0، روضنة الطنالبني    2 /2، العزيز 6  /  احلاوي الكبري  (  )

= 

 لو وطئ األب 
 جارية ابنه
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 (1)، وال يلزمه قيمة الولد البنه( )( )أو موسرًا ( )، وال فرق بني أن يكون معسرًا( )حنيفة
 .(6)وينعقد حرًا (1)البنه

من ولو احتاج األب إىل اإلعفاف يلزم االبن إعفافه إن كان موسرًا، وكذلك اجلد 
 .(0)قبل األب أو األم

 .(2)وال يلزم األب إعفاف االبن
 .(0 )فهو زىن يلزمه احلد والولد رقيق ألبيه أبيه (9)ولو وطئ االبن جارية

                                                 
= 

 . 2 / مغين احملتاج 
 .فال يلزمه احلد وال تلزمه قيمتها البنه(  )
 . 1 / ، اجلوهرة النرية  1 /1، العناية   /0، بدائع الصنائع    /1املبسوط : انظر 
 .موسرًا( ظ)يف (  )
 .معسرًا( ظ)يف (  )
 .فف  وجه التفريق بني املوسر واملعسر فإن كان األب موسرًا فنعم وإن كان معسرًا فال(  )
 ".وال وجه ملا فرق به بع، أصحابنا بني يساره وإعساره كوطء أحد الشريكني: "قال املاوردي 
 . 0 /0، النجم الوهاج 02 /0، روضة الطالبني  2 /2، العزيز 6  /  احلاوي الكبري : انظر 
 .وهو األصح من الوجهني( 1)
، الننجم  26  / ، عجالة احملتناج  09 /0، روضة الطالبني 21 /2، العزيز  2 / الوسيط : انظر 

 . 0 /0الوهاج 
، النجم الوهناج  26  / ، عجالة احملتاج 02 /0، روضة الطالبني  2 /2، العزيز  9 الوجيز ص ( 6)

0/ 0 . 
 .وهو املذهب املشهور( 0)
، مغنين     /0، روضة الطنالبني  29 /2، العزيز 21 / ، الوسيط 9  /  الكبري  احلاوي: انظر 

 .29 / احملتاج 
 .   /0، روضة الطالبني 29 /2، العزيز 9  /  احلاوي الكبري ( 2)
 .جاريته( ت)يف ( 9)
 .هذا إذا كان عاملًا بالتحرمي( 0 )
 .   /0، روضة الطالبني 22 /2، العزيز 2  /  احلاوي الكبري : انظر 

إعفاف االبن ألبيه 
 وجده

 إعفاف األب البنه

 لو وطئ االبن 
 جارية أبيه
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 .( )( )ولو زنت امرأة الرجل ال ينفسخ نكاحها
مة ْرة عليها؛ ألنه ال ُحدَّ، وإن كانت حاماًل ال ِع( )النكاح ( )بزانية جاز ج زوَّولو ت 

 .(0)(6)تضعحىت  (1)قهالَِّطب له أن ال ُيح ت ْساين، وُيالزَّ اِءم ِل
االاة عشر يف آية واحدة وه   (9)منهنَّ (2)[امرأة]يف القرآن أربعة عشر  اُتم رَّح وامُل

ڍ  ڌ  ڌ    : قوله تعاىل
 .اآلية(0 )

 واألم، والبنت، واألخت، والعمة، واخلالنة، وابننة  : بالنسب (  )منهن (  )فسبع
 .األخ، وابنة األخت

 .اعةض اعة، واألخت من الرَّض األم من الرَّ: (  )اعض بالّر (  )واانتان
                                                 

 .النكاح بينهما( ت)يف (  )
 . 6 /0، النجم الوهاج 19 /  ، احلاوي الكبري 1  خمتصر املزين ص (  )
 .جيوز له( ظ)يف (  )
 . 6 /0، النجم الوهاج  1 / ، البسيط للغزايل 16 /  احلاوي الكبري (  )
 .يطلقها( ظ)يف ( 1)
 .يستربئها( ت)يف ( 6)
 . 6 /0، النجم الوهاج  1 / يط ، البس 6 /  احلاوي الكبري ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .منها( ظ)يف ( 9)
ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ: ، وه  قوله تعاىل  : النساء( 0 )

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  

 .اآلية ژۓ    ۓ  ڭ  ڭ     ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے 
 .وسبعة( ظ)يف (   )
 .منها حمرمة( ظ)يف (   )
 .اانان( ت)يف (   )
 .من الرضاع( ظ)يف (   )

 فسخ النكاح 
 بزنا املرأة

 لو تزّوج بزانية

 لنكاحيف ا رماتاحمل
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إذا دخنل بناألم،    ( )املرأة ( )، وابنة( )[بكل حال]املرأة  أمَّ: ةر اه ص بامُل ( )واالث
 .االبن (1)ةيَلِلوح 

 .(6)[بالنكاح]وواحدة باجلمع، وهو اجلمع بني األختني 
  : وه  حليلة األب يف قوله تعاىل (0)ملصاهرةوواحدة أخرى با         

         
 .(9)اآلية (2)

اخلالة، والعمنة، وحليلنة   : وكل امرأة من هؤالء احملرمات فابنتها مثلها إال أربع
 .(0 )األب، وحليلة االبن، فإهنن حيرمن وال حيرم بناهتن

رى علنى  ْغمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخالتنها، ال الصُّن  وال جيوز اجل
رى ابننة األخ وإن كاننت أكنرب    ْغويريد بالصُّ]رى ْغربى على الصُّوال الُك رى،ْبالُك
 .(  )(  )[ًانسّن

                                                 

 .االاة( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .وابنتها( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .ن صاحبه حماًل ال ي ُحلُّه غريهالزوج، مّسيا بذلك ألن كل واحد منهما ي ُحلُّ م: الزوجة، واحلليل: احلليلة( 1)
 .ألن كل واحد منهما حيل إزار اآلخر: ويقال 

 .9  ، املصباح املنري ص9  مقاييس اللغة ص: انظر
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .بالصهارة( ت)يف ( 0)
 .  : النساء( 2)
 .00 /0، روضة الطالبني 9 /2، العزيز 0  / ، الوسيط 62 / احلاوي الكبري ( 9)
 .اجع السابقةاملر( 0 )
 (.ظ)أسقطة من (   )
،   /2، العزيز 10 / ، الوسيط 0  ، التنبيه ص 09 /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص (   )

 .0  /0روضة الطالبني 

 مما حيرم باجلمع
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وال بني  ( )وال بني اخلالتني ( )تنيمَّوال بني الع  ( )(األم والبنت)وال جيوز اجلمع بني 
 .(1)( )[ةالعمة واخلال]

فنإن   (2)ولو اشترى أختني معًا صنح  (0)باطل (6)ولو تزوج أختني معًا فنكاحهما
 .(9)وطئ إحدامها حرمت األخرى

، (  )ولو وطئ أمته مل حتل له أمها وال ابنتنها . (  )ت األخرىحلَّ] (0 )فإن باعها
                                                 

 .العمتني( ظ)يف (  )
 .اخلالتني( ظ)يف (  )
 .األم والبنت( ظ)يف (  )
 .اخلالة والعمة( ظ)يف (  )
 .ألة، يف كتابه احلاويذكر املاوردي هذه املس( 1)

إن كل شخصني بينهما قرابة، أو رضاع، لنو  : "وقد جعل الغزايل يف وسيطه ضابطًا لتحرمي اجلمع فقال
 ".كان أحدمها ذكرًا واآلخر أنثى حرم النكاح بينهما، فال جيوز اجلمع بينهما

كل امرأتني بينهما قرابنة أو  حيرم بني : الثانية: "وأضاف الرافع  والنووي عبارتني على هذا الضابط فقاال 
حيرم بني كل امرأتني بينهما وصلة قرابة أو رضاع، أو رضاع لو كاننت  : رضاع يقتض  احملرمية، الثالثة

 ".تلك الوصلة بينك وبني امرأة حلرمت عليك
 .2  /0، روضة الطالبني   /2، العزيز 10 / ، الوسيط  2 /  احلاوي الكبري : انظر 
 .فنكاحها( ظ)يف ( 6)
، النجم الوهاج 0  /0، روضة الطالبني 0 /2، العزيز  2 /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص ( 0)

0/  6. 
 .جاز( ظ)يف ( 2)
،   /2، العزينز  10 / ، الوسيط  2 ، الوجيز ص 22 /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص ( 9)

 . 1  / ، عجالة احملتاج 9  /0روضة الطالبني 
 .باعت املوطوءة( ظ)يف ( 0 )
، النجم الوهناج  9  /0، روضة الطالبني   /2، العزيز 10 / ، الوسيط 22 /  احلاوي الكبري (   )

 . 1  / ، عجالة احملتاج 60 /0
 .10 / ، الوسيط 0  ، التنبيه ص 22 /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص (   )

 اجلمع بني األختني
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 .( )النكاح وحرمت املوطوءة مبلك اليمني أختها صحَّ ( )[ولو تزوج على أمته
، ولنو  (6)[(1)خالفًا أليب حنيفة] ( )عليه أمها وال ابنتها ( )حرُمولو زىن بامرأة ال ت 
ولو وطئ امرأة بشنبهة   .(0 )(9)[خالفًا له] (2)(0)(امرأته نكاح)زىن بأم امرأته ال يفسد 

 .(  )عليه أمها وابنتها (  )حرمت
، وهنو  (  )القنولني لها بشهوة بشبهة حيرم عليه نكاح أمها وابنتها يف أحد بَّولو َق

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
،   /2، العزينز  10 / ، الوسيط 0  ، التنبيه ص 90 /  الكبري  ، احلاوي0  خمتصر املزين ص (  )

 .69 /0، النجم الوهاج 0  /0روضة الطالبني 
 .حيرم( ت)يف (  )
، النجم الوهاج    /0، روضة الطالبني 6 /2، العزيز  9 /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص (  )

0/ 6 . 
 .ميني أو نكاح أو فجور حيرم عليه أمها وابنتهاإذا وطئ الرجل امرأة مبلك : فإنه يقول( 1)
 .00 / ، تبيني احلقائق 9  / ، فتح القدير  0 / املبسوط : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .نكاحها( ت)يف ( 0)
 . 6 /0، النجم الوهاج    /0، روضة الطالبني 6 /2، العزيز  9 /  احلاوي الكبري ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .البنت عليه؛ ألنه زىن بأمهافعنده حترم ( 0 )
 .00 / ، تبيني احلقائق 9  / ، فتح القدير 02 / املبسوط : انظر 
 .حرم( ظ)يف (   )
،    /0، روضة الطالبني 1 /2، العزيز 10 /9، البيان 9  / ، الوسيط 29 /  احلاوي الكبري (   )

 .60 /0، النجم الوهاج 10  / عجالة احملتاج 
 .بغوي والروياين، واألظهر عند ابن أيب هريرة وابن القطان والغزايل أنه ليس كالوطءوهو األظهر عند ال(   )
 ".والصحيح أن جمرد املالمسة ال يقوم مقام الوطء يف حترمي املصاهرة: "قال الغزايل يف الوسيط 
، روضنة الطنالبني   6 /2، العزينز   1 /9، البيان 9  / ، الوسيط 29 /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 6 /0، النجم الوهاج    /0

لو زىن بامرأة ال حترم 
 عليه أمها

 لو قبلها بشهوة
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 ( )[يقنول يف ]وكنذلك   .رض  اهلل عنه ( )، وبه قال أبو حنيفة( )االختيار لالحتياط
 .(6)بشهوة احتياطًا (1)(ها األبَلبَّإذا َق)على االبن  ( )جارية االبن حترم

ل بني صَِّفومل ُي. ]جيوز ويكره: نا قال الشافع  رض  اهلل عنهج بابنته من الزِّولو تزوَّ
 (9)أهنا خملوقة ن إن تيقَّ: وقال بع، أصحابنا .(2)(0)[أو ال ِهاِئت من م َقِلأهنا ُخ ن قَّي ت أن ي 

ألهننا  ] (  )، وهو االختينار (  )[واختاره مجاعة من أصحابنا] (0 )من مائه ال جيوز نكاحها
، وبه (1 )(  )[عنه وهو قول عمر رض  اهلل]، (  )[بعضه وال جيوز االستمتاع ببع، نفسه

                                                 

 .نص على هذا االختيار الرافع  والنووي والدمريي(  )
 . 6 /0، النجم الوهاج    /0، روضة الطالبني 0 /2العزيز : انظر 
فكما تثبت حرمة املصاهرة بالوطء تثبت باملس والتقبيل عن شهوة عند األحناف سواء كان يف امللك أو (  )

 .يف غري امللك
 .00 / ، تبيني احلقائق 00 / وط املبس: انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .حيرم( ت)يف (  )
 .بالتقبيل( ت)يف ( 1)
 .00 / ، تبيني احلقائق  0 / املبسوط ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 .09 /0، روضة الطالبني 0 /2، العزيز 16 /9، البيان 99 /  احلاوي الكبري ( 2)
 .خلقت( ظ)يف ( 9)
 .االتزوج هب( ظ)يف ( 0 )
 (.ظ)أسقطت من (   )
، وقطع "هذا مذهبنا: "، وقال العمراين"وهو األصح من املذهب: "نص على هذا االختيار الرافع ، وقال(   )

 ".والصحيح احلل مطلقًا: "ولكن النووي يف الروضة قال. الشريازي يف املهذب بأنه الصحيح
 .09 /0بني ، روضة الطال0 /2، العزيز 16 /9، البيان   / املهذب : انظر 
 (.ت)أسقطت من (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
  .16 /9، البيان ( 09  )، برقم  0 /0مصنف عبد الرزاق : انظر (1 )

 نكاح الرجل ابنته 
 من الزنا



 138 كتـاب النكاح

 .(0)(6)وأبو حنيفة (1)( )[وإسحاق] ( )وأمحد ( )وابن سريين ( )سنقال احل
 (0 )[األمنة ]، وال جينوز نكناح   (9)وجيوز نكاح اليهودية والنصرانية (2)[فصل]
 .(  )[خالفًا له يف الكتابية] (  )األمة الكتابية (  )[جيوز نكاح]وال  ،(  )اجملوسية

                                                 

منوىل  : احلسن بن أيب احلسن يسار، شيخ اإلسالم، أبو سعيد البصري، يقال موىل زيد بن اابت، ويقال(  )
 .فظ كتاب اهلل يف خالفة عثمانمجيل بن قطبة وأمه خبرية موالة أم سلمة نشأ باملدينة وح

 .16 /1، سري أعالم النبالء  0/ ، تذكرة احلفاظ 22/ مشاهري األمصار : انظر 
، وكان أبوه حممد بن سريين األنصاري، أبو بكر، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عثمان : ابن سريين هو(  )

 .مكاتبًا ألنس 
، م، وكان يعرب الرؤيا، رأى االاني من أصحاب النيب وكان من أورع التابعني وفقهاء البصرة وعباده 

 .مات سنة عشر ومائة بالبصرة يف شوال بعد احلسن مبائة يوم، وكان ذلك وقربه بإزاء قرب احلسن
 .  / ، طبقات املفسرين  2 / ، وفيات األعيان 2  /0، املنتظم 22/ مشاهري األمصار : انظر 
 .فتحرم ابنته من الزنا(  )
 . 1/0، كشاف القناع  9 /1، الفروع 21 /9ملغين ا: انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .11 /9البيان ( 1)
 .أبو حنيفة، وروي ذلك عن عمر رض  اهلل عنه( 6)
 .حترم بنت الزاين أبيها؛ ألنه بنته حقيقة( 0)
 .9  / ، فتح القدير 06 / املبسوط : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 2)
، 2/61، العزينز  19 /9، البيان 16 / ،  الوسيط  0 /  وي الكبري ، احلا2  خمتصر املزين ص ( 9)

 .29 /0، النجم الوهاج 1  /0روضة الطالبني 
 (.ت)أسقطت من ( 0 )
 .9  /0، روضة الطالبني 2/11، العزيز  1 / ، الوسيط  6 /9، البيان 0  /  احلاوي الكبري (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .ة كانت أو كتابيةفيجوز عنده تزويج األمة مسلم(   )
،    / ، فتح القدير 00 / ، بدائع الصنائع 0  /1، املبسوط 06 / خمتصر اختالف العلماء : انظر 

 .   / البحر الرائق 
 (.ت)أسقطت من (   )

نكاح اليهودية 
 والنصرانية واجملوسية
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املهر والنفقة والقسم  ( )[من]عليها ج بكافرة فه  كاملسلمة فيما هلا وتزوَّ ( )وإذا
 .( )واحلد يف قذفها التعزير، إال أهنما ال يتواراان

، وجيربها على الغسل من اجلنابنة  ( )وجيربها على الغسل من احلي، إلباحة الوطء
  (6)اِدد ْحاالسنتِ ]، وكذلك جيربهنا علنى   (1)هااَفع أيضًا يف أصح القولني؛ ألن نفسه ت 

، (  )اخلننزير وأكل حلم (0 )ومينعها من شرب اخلمر، (9)(2)ظفار إذا طالتتقليم األ (0)[و
                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )  .ولو( ظ)يف (  )
(  ) 

، النجم الوهاج 6  /0 ، روضة الطالبني 2/0، العزيز    /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص (  )
 .10 / ، مغين احملتاج 91 /0

،  2/0، العزينز  90 /9، البينان  16 / ، الوسيط    /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص (  )
 .6  /0روضة الطالبني 

، وهو نص املختصر، وهو قول أكثر األصنحاب، والقنول   "وهذا نقل الشيخ أيب حامد: "قال العمراين( 1)
 . إجبارال: الثاين

 .وبعضهم محل اإلجبار على ما إذا طالت املدة وهو قول القفال 
، العزينز  90 /9، البينان  16 / ، الوسيط    /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص : انظر 

 .96 /0، النجم الوهاج 6  /0، روضة الطالبني  2/0
 .حول الفرج حلق الشعر: واملراد. بآلة حدةاستحد إذا احتلق : االحتالق باحلديد، تقول: االستحداد هو( 6)
 .60 / ، املعجم الوسيط    / لسان العرب : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .وكذلك االستحداد( ظ)يف ( 2)
، روضنة الطنالبني    2/0، العزينز  92 /9، البيان    /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص( 9)

 .90 /0، النجم الوهاج 6  /0
نعها من شرب القدر الذي يسكر، أما القدر الذي ال يسكر فهل له منعها منه فيه قوالن وذكر له أن مي( 0 )

يف احلاوي االاة أوجه، أشبهها عنده أنه ليس له منعها من شرب القليل الذين يرون شربه يف أعيادهم، وله 
 .أن مينعها من الزيادة عليه سواء أسكر أم ال

، روضة الطالبني  2/0، العزيز    /9، البيان 1  /  وي الكبري ، احلا2  خمتصر املزين ص : انظر 
0/  0. 

فله منعها من أكله إن كانت يهودية ترى حترمي أكله، وإن كانت نصرانية ترى إباحة أكله، فله منعهنا  (   )
= 

 لو تزوج بكافرة

إجبارها على الغسل 
 من احليض واجلنابة

 منعها من 
 شرب اخلمر
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، وال خيتص هذا بالكافرة بل ( )وأكل ما يتأذى برحيه من الثوم والبصل يف أصح القولني
كمنال   (6)يف كل منا ميننع   (1)، وكذلك( )سواء ( )يف ذلك ( )[املسلمة والكافرة]

 .(0)االستمتاع يف أصح القولني
اجملوسية مبلك  (9)[األمة]، وال حيل وطء (2)ء اإلماء الكتابيات مبلك اليمنيوحيل وط

 .(0 )اليمني
وجيوز نكاح احلربية  .ويكره نكاح الكافرة بكل حال، ونكاح احلربية أشد كراهية

 .(  )كما جيوز نكاح الذمية
                                                 

= 

 .من أكله قواًل واحد عند أكثر األصحاب، وقال الشيخ أبو حامد فيه قوالن
وظاهر كالم الشافع  رمحه اهلل إن كان يتقذر وتعافه نفسه فله منعهنا  : صباغقال ابن ال: "قال العمراين 

 ".منه، وإن مل تعفه نفسه، مل يكن له منعها منه
، روضة الطالبني  2/0، العزيز 99 /9، البيان 6  /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص : انظر 

0/  0. 
 .وهو نص املختصر" له منعها منه قواًل واحدًا:"أبو الطيبوقال القاض  . حكى الشيخ أبو حامد القولني(  )
، روضة الطالبني  2/0، العزيز 92 /9، البيان 6  /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص : انظر 

0/  0. 
 .الكافرة واملسلمة( ظ)يف (  )
 .هذا( ت)يف (  )
، روضنة الطنالبني    2/0العزينز  ، 92 /9، البيان 6  /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص  ( )

0/  0. 
 .منع( ظ)يف ( 6) .وهكذا( ت)يف ( 1)

(6 ) 

 .0  /0، روضة الطالبني  2/0العزيز ( 0)
 .19  / ، عجالة احملتاج   / ، املهذب 0  التنبيه ص ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .19  / ، عجالة احملتاج   / ، املهذب 0  التنبيه ص ( 0 )
،  6  / ، عجالة احملتاج 1  /0، روضة الطالبني 2/69، العزيز  6 /9لبيان ، ا16 / الوسيط (   )

 . 9 /0النجم الوهاج 

وطء األمة الكتابية 
 واجملوسية 

 نكاح الكافرة
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، ( )يحِرْصن تَّوال بال ( )ي،ِرْععية ال بنالتَّ ْجالرَّ ( )بة املطلقةْطِخوال جيوز  ( )[فصل]
وال يكنره، وال   (1)(املعتدة عن وفاة أو عن الطلقات النثالث )بة ْطِخري، ِبْعوجيوز التَّ

 (0 )(لزوجها املطلنق ) (9)جيوز (2)(ولو كانت مطلقة طلقة بائنة)، (0)التصريح (6)جيوز
التصنريح   (  )[عليه]حيرم  (  )[أما غريه]و، (  )(  )(التصريح خبطبتها والتعري، هبا)

 .(0 )التعري، يف أصح القولني (6 )وال حيرم (1 )اخبطبته
                                                 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .املرأة( ت)يف (  )
 .ال بتعري،( ت)يف (  )
، 0 /0، روضة الطنالبني   2 /0، العزيز 20 /9، البيان 6  / ، الوسيط 9  /  احلاوي الكبري (  )

 .2 /0النجم الوهاج 
 .املتوىف عنها زوجها يف العدة واملطلقة االاًا( ظ)يف ( 1)
 .وال حيل( ظ)يف ( 6)
، 0 /0، روضة الطنالبني   2 /0، العزيز 20 /9، البيان 6  / ، الوسيط 0  /  احلاوي الكبري ( 0)

 .26  / عجالة احملتاج 
 .واملطلقة البائن( ت)يف ( 2)
 .حتل( ت)يف ( 9)
 .ملن كان الزوج( ت)يف ( 0 )
 .أن يعرض ويصرح خبطبتها( ت)يف (   )
، عجالنة احملتناج     /0، روضة الطالبني  2 /0، العزيز  2 /9، البيان    /  احلاوي الكبري (   )

 /  26. 
 (.ظ)أسقطت من (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .خبطبتها على غريه( ظ)يف  ( 1 )
 .وجيوز( ظ)يف ( 6 )
، عجالنة احملتناج   0 /0، روضة الطالبني  2 /0زيز ، الع 2 /9، البيان    /  احلاوي الكبري ( 0 )

 .2 /0، النجم الوهاج 26  / 

 اخِلْطَبة يف الِعدَّة
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 إذا انقضنت عندتك فنأخربيين     ( )[أو]رب راغب فيك : عري، أن يقولوالتَّ
  ( )وال حينلُّ ، ( )[ري،ْعري، بنالتَّ ْعن يف موضنع التَّ ]وجتيب املنرأة  . ( )وحنو ذلك

 .(1)صريحهلا التَّ
ايبًا بنالنطق، ال  ولو خطب امرأة فرضيت إن كانت بكرًا بالصمت، وإن كانت 

 .(2)ذلك للخرب يف ذلك (0)، وحيرم(6)جيوز لغريه خطبتها
، وكذلك إن سكتت ووجد منها منا  (0 )ردت ذلك جيوز لغريه خطبتها (9)[وإن]

                                                 

 .و( ظ)يف (  )
أنا راغنب يف نكاحنك أو أريند أن    : ما زال عنه االحتمال ويتحقق منه املقصود، مثل قوله: التصريح(  )

 .أتزوجك
 .كالم النكاح وغريهفهو اإلشارة بالكالم احملتمل إىل ما ليس له فيه ذكر فيحتمل ال: والتعري، 
 .ومثاله ما ذكر املصنف 
 .  /0، روضة الطالبني  2 /0، العزيز  2 /9، البيان    /  ، احلاوي الكبري 1/10األم : انظر 
 .بالتعري، يف موضع التعري،( ظ)يف (  )
 .حتل( ت)يف (  )
الننجم الوهناج    ،  /0، روضة الطنالبني   2 /0، العزيز  2 /9، البيان    /  احلاوي الكبري ( 1)

0/ 9. 
 .خطبتها اخلطبة على خطبة أخيه( ظ)يف ( 6)
، العزيز  2 /9، البيان 6  / ، الوسيط 1  /  ، احلاوي الكبري 9  ، خمتصر املزين ص   /1األم ( 0)

 .9 /0، النجم الوهاج   /0، روضة الطالبني 21 /0
لى خطبة أخيه حىت يترك اخلاطب قبله أو ال خيطب الرجل ع: "قال اخلرب هو حديث ابن عمر أن النيب ( 2)

 ".يأذن له
 .02  ، واللفظ له، ومسلم برقم (   1)أخرجه البخاري برقم  
، الننجم الوهناج    2 /9، البيان 1  /  ، احلاوي الكبري 9  ، خمتصر املزين ص   /1األم : انظر 

0/ 9. 
 .إن( ظ)يف ( 9)
 .  /0، روضة الطالبني 21 /0ز ، العزي 2 /9، البيان 6  /  احلاوي الكبري ( 0 )

 اخلطبة على 
 خطبة غريه
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 .( )( )[قوله اجلديد]بالرضا ال حيرم على غريه خطبتها يف  ( )ْحضا ومل تصرِّعلى الرِّ يدلُّ
، ولنو أراد ذلنك مننها    (6)يف دبرها (1)وال حيل للزوج وطء زوجته ( )[فصل]
ة ه يف أول مرَُّرزِّع ، فإن مل ميتنع رافعته إىل احلاكم حىت ينهاه، وال ُي(2)أن متنعه (0)يلزمها

 (  )أجنبية يلزمه احلد (  )، ولو كان هذا يف(0 )(9)[الشافع ]ه، نص عليه ر فإن عاد عزَّ
-أصحابنا  (6 )[بع،]قال . (1 )هرولو أكرهها يلزمه امل .(  )(  )[خالفًا أليب حنيفة]

به مجيع أحكام الوطء من حلوق النسب، وتقرير املهر، وفساد  (0 )ويتعلق -رمحهم اهلل
                                                 

 .تصرح( ت)يف (  )
 .أصح القولني( ظ)يف (  )
، وقال يف البيان   /0، روضة الطالبني 21 /0، العزيز 21 /9، البيان 6  /  احلاوي الكبري : انظر(  )

 ".وهو الصحيح"
 (.ت)أسقطت من (  )
 .املرأة( ت)يف ( 1)
،  0 /2، العزينز   9/10، البيان  2 / ، الوسيط    /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص ( 6)

 . 0 /0روضة الطالبني 
 .جتب عليها( ت)يف ( 0)
 .مينعه( ت)يف ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .   /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص  0 /1األم ( 0 )
 .من( ظ)يف (   )
 .   /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص  0 /1األم  (  )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .فال يلزمه احلد عنده، ولكنه يعزر، خالفًا أليب يوسف وحممد رمحهما اهلل فإنه يلزمه عندمها(   )
 .20 / ، تبيني احلقائق  6 /1، فتح القدير 9/00املبسوط : انظر 
 .   /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص  0 /1األم ( 1 )
 (.ت)أسقطت من ( 6 )
 .يتعلق( ظ)يف ( 0 )

 ِبرهاوطء املرأة يف د 
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ان، واإلباحنة  ص ن ْحاإِل: ( )[أحكنام ]مخسنة   ( )[ووجوب الكفارة إال]العبادات، 
 ة، واإليالء، وتغيري إذهننا منن الصنمت    نَّ، واخلروج من حكم الِع( )[املطلق] للزوج
 .( ) النطقإىل

، وهو أن ال يننزل املناء يف فرجهنا، وإن كاننت    ُلوجيوز يف وطء األمة العْز
 (6)ويكره يف احلرة وال حيرم يف أصح الوجهني .(1)منكوحة، وال يكره؛ ألن له فيه غرضًا

 .وهو االختيار
                                                 

 (.ت)أسقطت من (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .األول( ظ)يف (  )
 :وقد ذكر املاوردي ذلك، ولكنه بني تردد األصحاب يف االاة أحكام(  )

 .الفيئة يف اإليالء وفيها وجهان: أحدها
 .وفيها وجهان. العدة من الوطء يف الدبر: والثاين
 .حلوق النسب، وفيها وجهان أيضًا: واالثها

 .كر الغزايل يف وسيطه تردد األصحاب يف أربعة أموروذ 
 ".والظاهر أنه يثبت: "النسب، مث قال: أحدها
 ".والظاهر أنه يتعلق به: "تقرير املسمى يف النكاح، مث قال: واانيها
 .الرجم واجللد وصحح سقوطه: واالثها
 .طقيف االستنطاق يف النكاح، ورجح ما رجحه الروياين أهنا ال تستن: ورابعها

 . 2 / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري : انظر 
 .01 /0، روضة الطالبني 09 /2، العزيز 9/100، البيان  2 / ، الوسيط 9  /  احلاوي الكبري ( 1)
 ".وإن كانت حرة مل يكن له أن يعزل عنها إال بإذهنا: "إن أذنت له جاز، وهو األظهر، وقال املاوردي( 6)
 .وإن مل تأذن له فوجهان 
 .وقد قطع النووي يف الروضة بأن املذهب أنه ال حيرم 
 .01 /0، روضة الطالبني 09 /2، العزيز 9/102، البيان 9  /  احلاوي الكبري : انظر 

 العزل يف الوطء
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وهنو أن ينزوج   ] ( )[( )خالفًا أليب حنيفة] ( () )غاروال جيوز نكاح الشِّ[ فصل]
ل ابنته من آخر على أن يزوجه ابنتنه وصنداق كنل واحندة مننهما بضنع       الرج

 .(6)[(1)األخرى
خالفنًا   (9)[(2)وهنو أن يتزوجهنا إىل مندة   ]ة ع ْتنكاح امُل (0)[أيضًا]وال جيوز 

                                                 

 . 0 /9، البيان 2  ، التنبيه ص    /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص 1/21األم (  )
مأخوذ من ش غ ر برجله إذا رفعها، : د إذا خال عن حافظ مينعه، وقيلمأخوذ من ش ِغر  البل: الشغار يف اللغة(  )

 .ش غ ر الكلب إذا رفع رجله ليبول: يقال
الشني والغني والراء أصل واحد يدل على انتشار وخلو عن ضبط، مث حيمل علينه منا   : "قال ابن فارس

 ".يقاربه
الرجل للرجل زوجين أختنك علنى أن   والشغار الذي جاء يف احلديث املنه  عنه هو أن يقول : "مث قال

 .أزوجك أخيت، ال مهر بينهما إال ذلك، وهذا من الباب ألنه مل يضبط مبهر وال شرط صحيح
 .19 ، املصباح املنري ص 102مقاييس اللغة ص : انظر

ن وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته ليكون أحد العقدي: "قال يف خمتصر القدوري ( )
 ".عوضًا عن اآلخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها عند أيب حنيفة وأيب يوسف

 .01 /1، املبسوط 0  خمتصر القدوري ص : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
أخربنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رض  : هذا التفسري لنكاح الشغار، روى الشافع  يف األم قال (1)

هنى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل  ن رسول اهلل اهلل عنهما أ
 ".اآلخر وليس بينهما صداق

 [.1   ، ومسلم برقم    1أخرجه البخاري برقم ] 
 . 0 /9، البيان 2  ، التنبيه ص    /  ، احلاوي الكبري    ، خمتصر املزين ص 1/21األم : انظر  
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 . 0 /9، البيان 0  ، التنبيه ص 9  /  ، احلاوي الكبري 1  ، خمتصر املزين ص 1/22األم : انظر (2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)

 نكاح الشغار

 نكاح املتعة



 146 كتـاب النكاح

 .( )ويتأبد ( )[جيوز: ]فإنه قال ( )( )[رَفلُز]
 (9)[العقد]يصح : الفإنه ق (2)[أليب حنيفة]خالفًا  (0)(6)نكاح اخليار (1)[ال جيوز]و
 .(  )اخليار (0 )ويسقط

أن يطلقها إذا  (6 )بشرط (1 )[ينكحها]وهو أن  (  )[(  )باطل] ِللِّح امُل (  )ونكاح
                                                 

 .له( ظ)يف (  )
هو زفر بن اهلذيل بن متني بن سليم بن قيس العنربي احلنف ، صاحب اإلمام أيب حنيفة كنان يفضنله   (  )

اقة مأمون، ولد سنة عشر ومائة، وتنوىف  : حايب، يكىن بأيب اهلذيل، قال ابن معنيهو أقيس أص: ويقول
 .بالبصرة سنة مثان ومخسني ومائة، وله مثان وأربعون سنة

 .   / ، اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية 06 /0، سري أعالم النبالء 0  / وفيات األعيان : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .9  / فتح القدير (  )
 (.ت)أسقطت من ( 1)
وإذا نكح الرجل املرأة على أنه باخليار يف : "قال الشافع  يف األم. نكاح اخليار هو نكاحها بشرط اخليار( 6)

نكاحها يومًا أو أقل أو أكثر أو على أنه باخليار، ومل يذكر مدة ينته  إليها إن شاء أجاز النكاح وإن شاء 
من كان له اخليار إن شاء أجاز النكاح وإن شاء رده، فالنكناح رده،   رده، أو قال على أين باخليار يعين

 ".وكذلك إن كان اخليار للمرأة دونه أو هلما معًا أو شرطاه أو أحدمها لغريمها فالنكاح باطل
 .20 /9، البيان 1  ، التنبيه ص 1/29األم : انظر 
 .اخليار باطل( ت)يف ( 0)
 .له( ظ)يف ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .ويبطل شرط( ظ)يف ( 0 )
 . 2/ ، البحر الرائق 10 / ، فتح القدير  1/9املبسوط (   )
 .وال جيوز( ظ)يف (   )
 .00 /9، البيان    ، التنبيه ص 10 /  ، احلاوي الكبري 1  ، خمتصر املزين ص 1/22األم (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 (.ت)أسقطت من ( 1 )
 .يشرط( 6 )

 نكاح اخليار

 نكاح امُلَحلِّل



 147 كتـاب النكاح

ويف القول الثاين ينعقد النكاح، وال يلزمه أن . ]( )ها للزوج األول يف أصح القولنيلَّح َأ
ال  (1)وج األولها للزَّلَّح وَأ] ( )[اإنه ال نكاح بينهما إذا أصاهب]ولو قال ، ( )[( )قهالَِّطُي

 .(2)قواًل واحدًا (0)[هذا النكاح] (6)يصح
خالفنًا أليب  ] (0 )النيت ذكرناهنا   (9)بنالعيوب السنبعة  وجيوز فسخ النكناح  

املسنيس   بعند  (1 )وإن كنان  (  )اختار فراقها قبل املسيس فال مهر وال متعة (  )فإن
 الننوطء يف  لَّح ننالننوطء فيننه م  لُِّحننوي  (6 )[ثننلاملسننمى ويلننزم مهننر امل
                                                 

 ".وهو األصح: "يف األم، وقال املاوردي وهو القول اجلديد نص عليه(  )
 .02 /9، البيان 10 /  ، احلاوي الكبري 1  ، خمتصر املزين ص 1/22األم : انظر 
 .وهو قوله القدمي، ونصه يف اإلمالء(  )
 .02 /9، البيان 10 /  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .إذا أصبتها فال نكاح بيننا( ظ)يف (  )
 (.ظ)طت من أسق( 1)
 ال جيوز( ظ)يف ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .02 /9، البيان 16 /  احلاوي الكبري ( 2)
، النجم الوهناج  06 /0، روضة الطالبني    /2، العزيز 00 / ، الوسيط  6 /  احلاوي الكبري ( 9)

0/  0. 
 .   انظر ص ( 0 )
 .ب والعنة، وقال حممد بن احلسن هلا اخليارفال خيار للمرأة عند أيب حنيفة وأيب يوسف إال يف عيب اجل(   )
 .10 / ، فتح القدير    / ، بدائع الصنائع 1/91، املبسوط 10 خمتصر القدوري ص : انظر 
 (.ت)أسقطت من (   )
 .مث إن( ظ)يف (   )
، العزينز  90 ، النوجيز ص   0 / ، الوسنيط   0 /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص (   )

 .20 /0لبني ، روضة الطا9  /2
 .اختار فراقها( ظ)يف ( 1 )
 .يلزمه مهر املثل ويسقط املسمى( ظ)يف ( 6 )

فسخ النكاح 
 بالعيوب السبعة
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، وهذا اخليار علنى  ( )بعيب يف الزوج ( )، وهكذا لو اختارت الفسخ( )النكاح الفاسد
 .( )يف البيع العيب الفور كخيار

وال ]، (0)هلا اخليار يف فسخ النكاح على الفور (6)حتت العبد (1)[ولو أعتقت األمة]
ال  (  )حرٌّ (  )وزوجها (0 )[ولو أعتقت] (9)[(2)األقوال مكان يف أصحِّعن وقت اإل أخريجيوز التَّ

                                                 

 .وهو الوجه الصحيح املنصوص واملشهور من املذهب(  )
 .أنه جيب املسمى: والوجه الثاين 
، روضة الطالبني 0  /2، العزيز 92 /9، البيان  0 /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص : انظر 

 .2  /0، النجم الوهاج 90  / عجالة احملتاج  ،20 /0
 .فسخ النكاح( ظ)يف (  )
، روضة الطالبني 0  /2، العزيز 92 /9، البيان  0 /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص : انظر ( )

 .2  /0، النجم الوهاج 90  / ، عجالة احملتاج 20 /0
، 09  / ، عجالة احملتاج 20 /0وضة الطالبني ، ر9  /2، العزيز  0 / ، الوسيط 90 الوجيز ص (  )

 .0  /0النجم الوهاج 
 .واألمة إذا أعتقت( ظ)يف ( 1)
 .عبد( ظ)يف ( 6)
 . 9 /0، روضة الطالبني 16 /2، العزيز    /9، البيان 09 / ، الوسيط 26 /  احلاوي الكبري ( 0)
يارها ما مل ميسها أو تصرح بإسقاطه، وإلينه  وهو أظهر األقوال وهو املذهب، ويف القول الثاين أنه ميتد خ( 2)

 . أن خيارها ميتد االاة أيام: والثالث. مال املاوردي ورجحه صاحب البيان
 .تتقدر باجمللس: ويف وجه

وحمل اخلالف يف املكلفة أما غريها فإنه يؤخر إىل تكليفها جزمًا وال خيتار النويل  : "وقال يف مغين احملتاج 
 ".شينئًا

، روضنة الطنالبني   19 /2، العزيز    /9، البيان 02 / ، الوسيط  9 /  ي الكبري احلاو: انظر 
 .02 / ، مغين احملتاج  6 /0، النجم الوهاج  2  / ، عجالة احملتاج  9 /0

 (.ت)أسقطت من ( 9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .وإذا كان زوجها( ظ)يف (   )
 .حرًا( ظ)يف (   )

 لو أعتقت األمة 
 حتت العبد
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كان قبل الدخول  (6)النكاح بالعتق فإن (1)فسخت ( )وإذا .( )( )[خالفًا له] ( )خيار هلا
ولو قالت مل أعلم أين  .(9)، وإن كان بعد الدخول فاملهر للسيد(2)[عةْتوال ُم]مهر  (0)فال
 .(0 )احتمل جهلها مع اليمني ت فالقول قوهلا إنْقِتُع

منل  حت ألننه ي  ] (  )[مع اليمني]بل قوهلا ْقمل أعلم أن يل اخليار ُي: قالت (  )ولو
يف أصح  (0 )(هاخيار سقط) (6 )قبل اخليار (1 )[وجالزَّ]ق ِتْعولو ُأ .(  )(  )[به جهلها

                                                 

، روضة 10 /2، العزيز    /9، البيان 90 / ، الوسيط  9  ، الوجيز ص20 /  احلاوي الكبري (  )
 . 9 /0الطالبني 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .إذا زوج األمة موالها مث أعتقت فلها اخليار حرًا كان زوجها أو عبدًا: عند أيب حنيفة(  )
 .2  / ، بدائع الصنائع 1/92، املبسوط 10 خمتصر القدوري ص : انظر 
 .مث إذا( ظ)يف (  )
 .فسخ( ظ)يف ( 1)
 .إن( ظ)يف ( 6)
 .ال( ت)يف ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
، الننجم الوهناج      /9، البيان 09 / ، الوسيط  9 /  ، احلاوي الكبري  9 خمتصر املزين ص ( 9)

0/ 6 . 
،  9 /0، روضة الطالبني 60 /2، العزيز    /9، البيان 09 / ، الوسيط  9 /  احلاوي الكبري ( 0 )

 . 6 /0، النجم الوهاج  2  / تاج عجالة احمل
 .وإن( ظ)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .ألن هذا مما خيفى خاصة على النساء( ظ)يف (   )
 . وهو األصح واألظهر من القولني(   )
، روضنة الطنالبني   60 /2، العزيز    /9، البيان 09 / ، الوسيط  9 /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 6 /0، النجم الوهاج  9 /0
 (.ت)أسقطت من ( 1 )
 .قبل أن خيتار الفسخ( ظ)يف ( 6 )
 .فال خيار له( ت)يف ( 0 )
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 .( )نينالوجه
رف ذلنك  ْعوإمنا ُي ( )حلاكمإىل ا ( )هاِعاُفر ني سنة من يوم ت نِّل للِعجَّؤ وُي ( )[فصل]
 .(6)[(1)نة تقوم على إقرارهأو ببيِّ]بإقراره 

 (2)فنال  (0)[بيننهما ]مث إذا مضت سنة رفع األمر إىل احلاكم حىت يفسخ النكاح 
ولو وطئهنا منرة سنقط     (  )[(0 )وقال أبو حنيفة يكون طالقًا بائنًا] (9)يكون طالقًا

هلا اخليار يف أصح القولني؛ ألنه رمبنا   تاب]النكاح  ( )، ولو علمت عنته قبل(  )حقها

                                                 

 .وهو األظهر املنصوص يف املختصر(  )
، روضنة  10 /2، العزينز  02 / ، الوسيط 100/  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص : انظر 

 . 6 /0، النجم الوهاج  9 /0الطالبني 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .ترافع (ظ)يف  ( )
 . 0 /9، البيان  9 ، الوجيز ص 20 / ، الوسيط  10/  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص (  )

 .ويف وجه ااٍن أهنا تثبت بإقراره وبنكوله بعد إنكاره وال يراعى فيه ميني الزوجة( 1)
ومل حيك منا   وهو قول ابن أيب هريرة وأكثر األصحاب وحكاه أبو حامد اإلسفراييين،: والوجه الثالث 

 .سواه أهنا تثبت بإقراره أو بيمني الزوجة بعد نكوله وإنكاره
 .وهو الوجه الذي ذكره الغزايل يف وسيطه 
 .90 /0، روضة الطالبني  0 /9، البيان 02 / ، الوسيط 101/  احلادي الكبري : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .وال( ظ)يف ( 2)
 .02 /9، البيان 0 1/  ، احلاوي الكبري 2  ص خمتصر املزين ( 9)
 .6  / ، بدائع الصنائع 00 /1، املبسوط 10 خمتصر القدوري ص ( 0 )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .96 /0، روضة الطالبني 01 /9، البيان 20 / ، الوسيط 102/  احلاوي الكبري (   )

 ما ي َؤجَّل للِعّنني
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ولنيس هلنا    (1)النكاح ( )ة بعد السنة لزمنَّ، ولو رضيت بالِع( )[( )يقدر يف هذا النكاح
 .(0)(6)وعنالرج

خيتنار   (  )[معه] (0 )ن ْمَلمن أربع نسوة وأْس (9)(ولو أسلم وحتته أكثر): (2)فصل
بعقد واحد  تزوجهنَّ (6 )كان (1 )وسواء (  )أو أواخر (  )[نَُّك] (  )أربعًا أوائل منهنَّ

 .( )(9 )[خالفًا له] (2 )قةمتفرِّ (0 )أو بعقود
                                                 

= 

 .وقت( ت)يف (  )
 .اخليار، واألصح ما ذكره املصنف وهو قوله اجلديد، ويف القدمي ال يثبت هلا(  )
، روضنة الطنالبني   60 /2، العزيز 09 /9، البيان  2 / ، الوسيط 100/  احلاوي الكبري : انظر 

 .9  /0، النجم الوهاج 00 /2
 .سقط( ظ)يف (  )  (.ت)أسقطت من (  )

(  ) 

 .خيارها( ظ)يف ( 1)
 .أن ترجع عنه( ظ)يف ( 6)
، النجم الوهناج  99 /0، روضة الطالبني 00 /9، البيان  2 / سيط ، الو  1/  احلاوي الكبري ( 0)

0/  9. 
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .وإذا أسلم عن أكثر( ظ)يف ( 9)
 .فأسلمن( ت)يف ( 0 )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .أوالهن( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .آخرهن( ظ)يف (   )
 .وال فرق بني( ظ)يف ( 1 )
 .أن يكون( ظ)يف ( 6 )
 .عقود( ظ) يف( 0 )
، روضة 06 /2، العزيز    /9، البيان 20 ، الوجيز ص  6 / ، الوسيط  1 /  احلاوي الكبري ( 2 )

 .2  /0، النجم الوهاج 16 /0الطالبني 
 (.ت)أسقطت من ( 9 )

لو أسلم وحتته أكثر 
 من أربع نسوة
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، ( )وإن كان تزوجهما بعقد واحند ]وهكذا لو أسلم وحتته أختان خيتار إحدامها 
يبطل نكاحهما إذا عقد عليهما معًا وجيوز نكاح األوىل إن عقند  : خالفًا له حيث قال

 .( )( )[عليهما مرتبًا
 .(6)يف نكاحها (1)[إسالمه]ر أسلم الزوج وحتته كتابية ال يؤاِّولو 

وإن كانا جموسيني فأسلم أحدمها فإن كان قبل الدخول بطل النكاح، وإن كنان  
انقضاء العدة، فإن أسلم اآلخر قبل انقضائها فهمنا   (0)النكاح إىل ُفوَقبعد الدخول ُي

نكاح وال فرق بني أن يكوننا يف  على النكاح، وإن مل يسلم حىت انقضت العدة بطل ال
واآلخنر يف دار   (9)دار اإلسالم أو أحندمها يف دار احلنرب   (2)[يف]دار احلرب، أو 

أيب حنيفة رض  اهلل عنه ال فرق بني أن يكون قبل الدخول  (  )، وعند(  )(0 )اإلسالم
                                                 

= 

إن كان تزوجهن بعقد واحٍد يفرق بينه وبينهن، وإن كان تزوجهن يف عقود متفرقة فنكاح األربع اأُلو ل  ( )
 .   / ، بدائع الصنائع  1/1املبسوط  :انظر. ونكاح الباقيات فاسدجائز، 

 .   /9، البيان  6 / ، الوسيط  1 /  احلاوي الكبري (  )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .   / ، البحر الرائق  0 / ، تبيني احلقائق    / ، بدائع الصنائع  1/1املبسوط (  )
 (.ت)أسقطت من ( 1)
، عجالة احملتناج     /0، روضة الطالبني 9  /9، البيان 26 ، الوجيز ص  1 /  احلاوي الكبري ( 6)

 . 1 / ، مغين احملتاج 61  / 
 .على( ت)يف ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .اإلسالم( ظ)يف ( 9)
 .احلرب( ظ)يف ( 0 )
، الننجم الوهناج      /0، روضة الطالبني 2/26، العزيز 0  /9، البيان  1 /  احلاوي الكبري  (  )

 . 1 / ، مغين احملتاج 01 /0
 .وقال( ت)يف (   )

 لو أسلم وحتته أختان

 لو أسلم وحتته كتابية

إن كانا جموسيني 
 دمهافأسلم أح
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النكاح إىل عرض حاكم اإلسنالم  ]إن كانا يف دار اإلسالم يوقف : ( )أو بعده، وقال
 ىعلننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 (1)[النكاح] ( )فوَقوإن كانا يف دار احلرب ُي .( )ق احلاكم بينهماّرفإن أىب َف ( )[اآلخر
اآلخر فإنه ال قاض  عرض القاض  اإلسالم على  (0)رانقضاء االاة أقراء؛ ألنه تعذَّ (6)إىل

 (9)مض  االاة أقراء مقامه حىت يبطل النكاح بانقضائها وليست (2)يمِقفُأيف دار احلرب، 
 .(  )الكافر (  )من (0 )ة؛ ألنه ال عدةدَّه األقراء ِعهذ

فعاًل ليس حكمًا يوجب الفرقة حىت  (6 )الدارين (1 )اختالف (  )[أيضًا] (  )وقال
احلربينة   ( )وقبل عقد الذمة باجلزية ينفسخ النكاح بينه وبني امرأته (0 )جاء احلريب إلينا

                                                 

 .بل( ت)يف (  )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .بينهما على عرض اإلسالم على اآلخر( ت)يف (  )
 .يقف( ظ)يف (  )
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 .على( ت)يف ( 6)
 .يعذر( ظ)يف ( 0)
 .أقيم( م)يف ( 2)
 .وال يكون( ت)يف ( 9)
 .ال يلزم العدة( ظ)يف ( 0 )
 .على( ظ)يف (   )
، فنتح   0 / ، تبيني احلقنائق  2  / ، بدائع الصنائع 1/16، املبسوط 10 خمتصر القدوري ص (   )

 .   / القدير 
 .وكذلك قال( ت)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .تباين( ت)يف ( 1 )
 .الدار( ت)يف ( 6 )
 .إىل دار اإلسالم( ظ)يف ( 0 )
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 .( )احلرب ( )بدار
امتنع عزره مرة  (1)(على االختيار، فإن)احلاكم  ( )هال اختيار أصاًل حبس: ولو قال

يزيند   االاة أيام، وال (0)(استنظره جيوز للحاكم إنظاره إىل)، ولو (6)بعد مرٍة حىت خيتار
ولو )النفقة،  (  )انقضاء العدة، وهلا (0 )النكاح على (9)فقِّو ، ولو أسلمت، وُي(2)عليها

 .(  )(  )ام كفرهايف أي (  )(كان هو املسلم مل يكن هلا نفقة
ُيعقند   ( )حبال؛ ألننه مل  (1 )(ُيَقرَّا على هذا النكاح)أسلما ال  ولو نكحها ُمْتع ة مث

                                                 
= 

 .زوجته( ظ)يف (  )
 .يف دار( ظ)يف (  )
 . 0 / ، تبيني احلقائق 2  / ، بدائع الصنائع 10 صر القدوري ص خمت ( )
 .حيسبه( ظ)يف (  )
 .حىت اختار فلو( ظ)يف ( 1)
 .هذا هو املنصوص وعن ابن أيب هريرة أنه ال يضم احلبس إىل الضرب، ولكن يشدد عليه احلبس( 6)
، العزينز  1  /9بينان  ، ال29 ، الوجيز ص 29 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 

 .1  /0، النجم الوهاج 69 /0، روضة الطالبني    /2
 .استنظر أنظره احلاكم( ظ)يف ( 0)
ولو استنظر أنظره احلاكم إىل االاة أينام وال  : اإلمهال االستنظار، فقال"واعترب الروياين يف : قال الرافع ( 2)

 .وذكره النووي أيضًا". يزيد
 .69 /0الطالبني  ، روضة   /2العزيز : انظر 
 .توقف( ظ)يف ( 9)
 .إىل( ظ)يف ( 0 )
 .فلها( ظ)يف (   )
 .ولو أسلم الزوج فال نفقة هلا( ظ)يف (   )
 .الكفر( ظ)يف (   )
، روضة الطنالبني  6  /2، العزيز 12 /9، البيان  9 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص (   )

 .06  / ، عجالة احملتاج  0 /0
 .يقرر عليهاال ( ظ)يف ( 1 )

 ال اختيار: لو قال

 لو نكحها متعة 
 مث أسلما 
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 .( )على التأبيد
واخليار انقضنى والِعندَّة   )بشرط اخليار، أو يف العدة، فإن أسلما  ( )ولو نكحها

دة باقينة بطنل   أو الع (6)(اخليار باقيًا)، وإن كان (1)(على النكاح)يقران  ( )(انقضت
 .(0) كاحنالن

أحد الزوجني؛ فإن كان قبل الندخول بطنل النكناح، وإن كنان      (2)ولو ارتد
انقضناء   (  )علنى  (  )[النكناح ] (  )ُفوَقن وُي (0 )[ال يبطنل ] (9)[الدخول]بعد 

حنىت انقضنت   ]العدة، فإن رجع إىل اإلسالم بقيا علنى النكناح، وإن مل يرجنع    
يتعجنل الفرقنة ولنو    : أليب حنيفة فإننه قنال   خالفًا (1 )النكاح]بطل  (  )[العدة

                                                 
= 

 .ال( ظ)يف (  )
، 2/90، العزينز  11 /9، البينان  19 / ، الوسيط 00 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  ( )

 .6  /0روضة الطالبني 
 .كان نكحها( ظ)يف (  )
 .وقد انقضت مدة اخليار أو العدة( ظ)يف (  )
 .عليه( ظ)يف ( 1)
 .مدة اخليار( ظ)يف ( 6)
 .6  /0، روضة الطالبني 2/90، العزيز  1 /9، البيان 19 / ، الوسيط 00 /   احلاوي الكبري (0)
 .ارتد( ظ)يف ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 (.ت)أسقطت من ( 0 )
 .ويتوقف( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .إىل( ظ)يف (   )
 (.ت)أسقطت من  (  )
،  2/2، العزينز  11 /9لبيان ، ا10 / ، الوسيط  0 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (1 )

 . 0 /0، النجم الوهاج  6  / ، عجالة احملتاج    /0روضة الطالبني 

 لو نكحها 
 بشرط اخليار

 ردة أحد الزوجني



 156 كتـاب النكاح

، خالفنًا  ( )لو ارتدا معًا قبل الندخول بطنل النكناح    ( )[كذلك]، و( )( )[توقف
 .(1)أليب حنيفة
 ، خالفنًا  (0)يقنع الطنالق   (6)(يف حال الكفر امرأته الكنافرة )ق الكافر ولو طلَّ

 .(2)ملالك
، ويثبت (0 )(9)(شهود وال ويل نكحوا بال  اعتقاده جائز، وإن على) ونكاح الكافر

 .(  )خالفًا أليب حنيفة (  )((  )باإلضافة به إحصانه)

                                                 

 (.ت)أسقطت من  ( )
 .02 / ، تبيني احلقائق 0  / ، بدائع الصنائع 9 /1املبسوط (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
، 11 /9، البيان 19 / ، الوسيط    ، التنبيه ص  0 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  ( )

 . 0 /0، النجم الوهاج    /0روضة الطالبني 
 .وقوع الفرقة وهو قول زفر: مها على نكاحهما استحسانًا، والقياس عند األحناف: فعنده( 1)
 .02 / ، تبيني احلقائق 0  / ، بدائع الصنائع 9 /1املبسوط : انظر 
 .امرأته يف حال كفره( ظ)يف ( 6)
، العزينز  1  ، 9  /9، البينان  20 ، الوجيز ص 0  /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص  (0)

2/96. 
 .فعند مالك رمحه اهلل ال يقع طالق الكافر لو طلق امرأته يف حال كفره( 2)
 .  1/ ، بلغة السالك 02 /1التاج اإلكليل : انظر 
 .كن ويل وال شهوديف حال كفره جائز إذا عقدوا مبا يعتقدونه نكاحًا وإن مل ي( ظ)يف ( 9)
، روضة الطنالبني  2/29، العزيز 26 ، الوجيز ص 0  /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص  (0 )

 .09 /0، النجم الوهاج 1  /0
 .6 1/  ، احلاوي الكبري 9  خمتصر املزين ص (   )
 .إحصانه بالوطء يف ذلك النكاح( ظ)يف (   )
 .فنكاح الكافر على اعتقاده صحيح جائز(   )
 .   / ، البحر الرائق  0 / ، بدائع الصائع    / املبسوط : انظر 

لو طلق الكافر يف 
حال الكفر امرأته 

 الكافرة

 نكاح الكافر 
 على اعتقاده
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، وإن مل ( )[من املهر] ( )(فال ش ء عليه)ولو تزوجها على مخر، وَقب ض ْت مث أسلما 
نصنف   ( )[بعد اإلسنالم ]فلها  ( )(وإن قبضت نصفه)يكن قبضت فلها مهر مثلها، 

 .(1)مثلها مهر
 .(0)الصغريين كاملسلم (6)(ابنته وابنه)يج والكافر يف تزو
يف أصح القولني سواء كنان األب   (9)(كتايب واين)بني  (2)[الولد]وال حيل نكاح 

 .(  )-رمحه اهلل-خالفًا أليب حنيفة  (  )أو األم كتابية (0 )كتابيًا
                                                 

 .ال ش ء هلا( ظ)يف (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .فلو كانت قبضت النصف من احلرام( ظ)يف  ( )
 (.ت)أسقطت من  ( )
، روضنة الطنالبني   00 /2، العزينز  20 ، الوجيز ص  6 / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري ( 1)

0/ 1 . 
 .وابنته ابنه( ظ)يف  (6)
، العزينز  20 ، النوجيز ص     /  ، احلاوي الكنبري     خمتصر املزين ص : وهو املذهب، انظر( 0)

 .0  / ، مغين احملتاج  0/9، النجم الوهاج 0/66، روضة الطالبني 6 0/1
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .الكتايب والواين( ظ)يف ( 9)
 .كتابية( ت)يف ( 0 )
تابية واألب جموس  أو واين مل حيل نكاحه قواًل واحدًا، أما إن كانت األم وانية واألب إذا كانت األم ك(   )

 .هو أصح القولني: يهودي فاألصح املنع والتحرمي، وإن كان املاوردي رجح القول حبل نكاحه وقال
ه، ومنن  هذا اخلالف يف الصغري أما إذا بلغ وتدين بدين الكتايب من أبويه فعن الشافع  أنه حيل نكاحن  

 .ال حتل ذبيحته ومناكحته بعد البلوغ أيضًا: األصحاب من أابته قواًل واحدًا، ومنهم من قال
، عجالنة     /0، روضة الطنالبني   2/2، العزيز 12 / ، الوسيط 6  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .92 /0، النجم الوهاج  6  / احملتاج 
 .1  / ، البحر الرائق  0 / تبيني احلقائق (   )

 لو تزوجها على مخر

 تزويج الكافر البنته

نكاح املتولِّد من 
 كتايب ووثين
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وهنو  )، ( )ان إلينا يلزم احلاكم أن حيكم بينهما يف أصح القولنييَّمِّحتاكم ِذ ( )وإذا
باخليار إن شاء حكم وإن  (1)ن فاحلاكمْين م ْأت ْسرمحه اهلل، وإن كانا ُم ( )ينز امُل ( )(اختيار

 .، واهلل أعلم(6)وإن شاء أعرض عنهما حىت يرجعا إىل حاكمهم

                                                 

 .ولو( ظ)يف (  )
أنه ال جيب واحلاكم خمري بني أن حيكم : وهو قوله يف اجلديد وهو األظهر عند األكثرين، وقوله يف القدمي(  )

 .ورجحه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ. بينهم وبني أن ال حيكم
لنة  ، عجا 1 /0، روضة الطالبني  0 /2، العزيز  6 / ، الوسيط 2  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .0  /0، النجم الوهاج 69  / احملتاج 
 .وبه قال( ظ)يف (  )
 .0  /0، النجم الوهاج  0 /2، العزيز 2  /  احلاوي الكبري (  )
 .فهو( ت)يف ( 1)
، عجالة احملتناج   1 /0، روضة الطالبني  0 /2، العزيز  6 / ، الوسيط 0  /  احلاوي الكبري ( 6)

 .0  /0، النجم الوهاج  0  / 

 إذا حتاكم ذميان 
 إلينا
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 ( )كتاب الصداق

 

 : ( )(قوله تعاىل) ( )[واألصل فيه]            ( )
 .اآلية (1)

؛ (0)اقًاد ل ص ن ع ن ْجما له قيمة جيوز أن ُي (6)اق، فكلد واعلم أنه ال حد ألقل الصَّ
: مالنك  ( )، وقنال (9)ر بعشرة دراهمدََّقت ي : (2)(خالفًا أليب حنيفة رمحه اهلل، فإنه قال)

                                                 

 ".أصل يدل على قوة يف الش ء قواًل وغريه: الصاد والدال والقاف: "من صدق، قال ابن فارس: الصََّداق(  )

، والثانينة  (ص ند اق )أكثرها فنتح الصناد   : وصداق املرأة مس  ِصداقًا لقوته وأنه حق يلزم، وفيه لغات 
وفيهنا  . وه  لغة متيم( ُصْدقة: )ورابعها. وه  لغة أهل احلجاز( ص ُدقة: )واالثها. بكسر الصاد (ِصد اق)

 (.ص ْدقة) لغة خامسة
 .هو اسم املال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء: ويف الشرع 
، النجم 9  /0، روضة الطالبني    /2، العزيز 06 ، املصباح املنري ص161مقاييس اللغة ص : انظر 

 .91 /0الوهاج 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .تعاىلقال اهلل ( ت)يف (  )
إذا أعطاه إياه، ووهبه له عن : من حنله كذا: قال يف الكشاف. عطية عن طيب نفس من غري مطالبة: حنلة(  )

 .طيبة من نفسه
، فنتح القندير   100/ ، الكشاف للزخمشنري  20 ، املصباح املنري ص 920مقاييس اللغة ص : انظر 

 .   / للشوكاين 
 . : النساء( 1)
 .وكل( ت)يف ( 6)
، روضنة     /2، العزيز 69 /9، البيان   /  ، احلاوي الكبري 9  ، خمتصر املزين ص  1/6 األم( 0)

 .9  /0الطالبني 
 .وعند أيب حنيفة( ظ)يف ( 2)
 .0  / ، فتح القدير 01 / ، بدائع الصنائع 1/20املبسوط ( 9)

 شروعيتـهم

 أقل الصداق
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 .( )دراهم بثالاة
أن ال  بُِّحوُأ ( )ناإلي اق أحبُّد والقصد يف الصَّ": اق قال الشافع د وأما أكثر الصَّ

 (0)مخسمائة درهم (6)نساءه وبناته، وذاك على ما أصدق رسول اهلل  (1)[فيه]  ( )ادز ُي
 .(9)ألكثره دَّ، وال ح (2)"طلبًا للربكة يف موافقته

أليب )؛ خالفنًا  (  )اقًاد ، وتعليم القنرآن ِصن  (  )(0 )رَّاحُل ةل منفعع ْجوجيوز أن ي 
 ( )((6 )حنيفنة  ؛ خالفًا أليب(1 )رة على تعليم القرآنْجاأُل وجيوز أخذ) ،(  )((  )حنيفة

                                                 
= 

 .وعند( ظ)يف (  )
 .22 / ، املنتقى شرح املوطأ  6 املوطأ ص (  )
 .إيل ( ظ)يف (  )
 .أن ال يزيد( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .وهو( ظ)يف ( 6)
 (.02 0)، والبيهق  يف السنن الكربى برقم  61/ ( 6   )أخرجه مسلم، كتاب النكاح برقم ( 0)
 . 1/6األم ( 2)
، الننجم الوهناج   9  /0، روضة الطنالبني     /2، العزيز 00 /9، البيان   /  احلاوي الكبري ( 9)

0/ 90. 
 .اجلر( ت)يف ( 0 )
، روضنة الطنالبني   02 /2، العزيز  0 /9، البيان 1 /  ، احلاوي الكبري 9  خمتصر املزين ص  (  )

0/ 0 . 
، روضنة الطنالبني   02 /2، العزيز 00 /9، البيان 0 /  ، احلاوي الكبري 9  خمتصر املزين ص  (  )

0/ 0 . 
 .فالتسمية فاسدة عنده، وهلا مهر مثلها (  )
 .9  / ، فتح القدير 00 / ، بدائع الصنائع 06 /1وط املبس: انظر 
 .له( ظ)يف (   )
 . 9 /1، هناية احملتاج 1  /6حتفة احملتاج ( 1 )
ال جيوز، ويف رواية املبسوط جيوز، وه  ما عليه الفتنوى  : عن أيب حنيفة روايتان فف  رواية القدوري( 6 )

 .ومذهب املتأخرين
= 

 أكثر الصَّداق

جعل منفعة احلر 
 وتعليم القرآن صداقًا
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 .رض  اهلل عنه
خالفًا ) ( )لْثاق، ويلزم مهر امِلد النكاح، وبطل الصَّ حَّولو تزوجها مبجهول، أو حرام ص 

كاننت   فنإن  (6)جها على أن ال مهر هلا، ولو تزوَّ(1)( )[النكاح] ( )(ملالك، فإن  عنده يبطل
 .(2)ويلزم مهر املثل ي،ِوْفيصح التَّ ير الِذْبحمجورة للتَّ (0)[كانت]صغرية أو
على أن يكون املهر ما شاء الزوج أو شاءت أو شناء رجنل   : وكذلك لو قال]
وليهنا   ( )جهابالغة، رشيدة فزوَّ ( )[لةقعا]، ولو كانت (  )[(0 )يلزم م ْهر املثل (9)آخر

                                                 
= 

 .   /1، تبيني احلقائق 9/90، فتح القدير 0 /6 ط ، املبسو01 خمتصر القدوري ص : انظر 
 .وكذا اخلالف يف جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن( ظ)يف (  )
 .   /9، البيان 92 / ، الوسيط 2/  احلاوي الكبري : انظر. وهو الصحيح(  )
 .وعند مالك يبطل( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .أما إن كان بعد الدخول مل يفسخ النكاح وهلا مهر املثلإن كان قبل الدخول فسخ النكاح، ( 1)
 . 1/2، التاج اإلكليل 6  / املدونة : انظر 
 .ونعين بالتفوي، ختلية النكاح عن املهر بأمر من إليه األمر، وهو تفوي، البضع: "قال الغزايل: هذا هو التفوي،( 6)
 .09 /0، روضة الطالبني    /9، البيان  0 / الوسيط : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .وهو املشهور من املذهب وعن ابن أيب هريرة أنه يصح تفوي، األب أو اجلد( 2)
 .20 /0، روضة الطالبني 01 /2، العزيز 9  /9، البيان  0 / ، الوسيط  0 الوجيز ص : انظر 
ملهر، وتفوي، تفوي، بضع وهو إخالء النكاح عن ا: وهذه الصورة ه  تفوي، املهر، فالتفوي، ضربان( 9)

 .مهر، وهو قوهلا زوجين مبا شئت
ويف النكاح وجه آخر قد يدخل يف اسم التفنوي، ولنيس بنالتفوي،    : "ولكن الشافع  رمحه اهلل قال 

أتزوجك على أن تفرض يل ما شئت : املعروف نفسه وهو خمالف للباب قبله، وهو أن تقول املرأة للرجل
 ...".أو ما شئت أنا

 ".بالتفوي، أشبه هذا: "وقال املزين 
 .09 /0، روضة الطالبني  0 /2، العزيز    /9، البيان    ، خمتصر املزين ص 1/06األم : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )  .انظر املصادر السابقة( 0 )

(   ) 

تزوجها مبهر جمهول 
 أو حمـرم

 تفويض املهر
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 ولكننها ملكنت أن متلنك   ]العقند،  بإذهنا على أن ال مهر هلا، ال يلزم املهر بنفس 
وبه قال ]، وهلا املطالبة به، (1)(وقال يف اجلديد ملكت أن متلك مهر املثل. )( )( )[املهر

 .(9)(2)[جيب بنفس العقد: وعند أيب حنيفة]، (0)(6)[عامة أصحابنا
 .(0 )ب أن ال يطأها حىت يفرض هلاأحو: قال الشافع 

؛ ألنه تقومي فال جيوز مع (  )ثلم قدر مهر امِلَلْعمث ال جيوز الفرض من احلاكم حىت ي 
الزوجان ذلنك جناز؛ ألن    (  )علميومل  (  )(املهر)علم احلاكم قدر  (  )اجلهل، وإن

وال جيوز للحاكم أن يفرض أقل منن  ]، (6 )علم (1 )[فرض مع]الفارض احلاكم، وقد 

                                                 
= 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .تزوجها( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .وال يتقدر مبهر املثل فه  ملكت أن متلك املهر: وهو قوله يف القدمي ( )
 .9  /0، النجم الوهاج    /9، البيان 0  /  احلاوي الكبري : انظر 
 .ولكن ملكت أن متلك مهر املثل نص عليه يف اجلديد( ظ)يف ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .9  /0، النجم الوهاج    /9، البيان 0  /  احلاوي الكبري  (0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 . 1 / ، البحر الرائق 1  / ، فتح القدير 20 / ع بدائع الصنائ (9)
 .6  /9البيان  (0 )
 .مثلها( ظ)يف  (  )
 .ولو( ظ)يف (   )
 .املهر( ت)يف (   )
 .تعلم( ظ)يف (   )
 (.ت)أسقطت من ( 1 )
 .علم( ت)يف ( 6 )

 فرض املهر يف 
 نكاح التفويض

 فرض احلاكم للمهر
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 .( )( )[مهر مثلها إال برضاها، وال جيوز أن يزيد فيه إال برضاه
ضنا قلنياًل   ر َف ( )ض من الزوجني فإن ع ِلما مهر املثل جاز  منا ْركان الَف ( )نوإ

ل ال ْثن مهنر املِ  ر ْدال أو أحدمها َقن ِه، وإن ج (6)(1)كان أو كثريًا من نقد البلد وغريه
يندل علنى    (2)، ووجوده وعدمه سنواء ألن منا يفنرض   (0)القولني جيوز يف أصحِّ

املهنر يف ظناهر    ، ِبْقن كني حىت ُيْماالمتناع من التَّ، وإذا فرض هلا فلها (9)مهر املثل
 .(0 )املذهب

 (  )خالفًا أليب حنيفة (  )ويلزمه نصفه]ولو طلقها قبل الدخول يتنصف املفروض 

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 . 2 /0، روضة الطالبني  2 /2، العزيز 1  /9، البيان 0  /  احلاوي الكبري (  )

 .ولو( ظ)يف (  )
 .جاز مبا( ظ)يف (  )
 .ومن غريه( ظ)يف ( 1)
 . 2 /0، روضة الطالبني  2 /2، العزيز 6  /9، البيان    /  احلاوي الكبري  (6)
 .ويصح الغرض، وهو األظهر عند اجلمهور، وهو قوله يف اجلديد، ويف القدمي أنه جيوز( 0)
 ".م الزوجني واجلمهور على خالفهورجح الروياين اعتبار عل: "قال الدمريي 
، 00  / ، عجالة احملتناج   2 /2، روضة الطالبني  2 /2، العزيز    /  احلاوي الكبري : انظر 

 .0  /0النجم الوهاج 
 .يفرضه( ت)يف ( 2)
 .املراجع السابقة( 9)
لطنالبني  ، روضة ا20 /2، العزيز 01 / ، الوسيط    /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص ( 0 )

 . 0 / ، مغين احملتاج  2 /0
،  2 /0، روضة الطالبني 09 /2، العزيز 6  /9، البيان  0 / ، الوسيط 0  /  احلاوي الكبري  (  )

 . 0  / عجالة احملتاج 
 .6  / ، فتح القدير  0 / ، بدائع الصنائع  1/2املبسوط (   )

 فرض الزوجني
 للمهر

لو طّلقها قبل 
 الدخـول
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ها على أن يكنون  ُجوِّاخلالف يف مهر املثل إذا وجب بأن يز )، وكذلك ( )[رمحه اهلل–
آخر يلزمه مهر املثل بال خنالف   املهر ما شاء الزوج أو شاءت الزوجة أو شاء رجل

 .(6)املتعة (1)ال يتنصف وتلزم ( )(( )وعنده ،( )ويتنصف بالطالق قبل الدخول
 (9)(احلناكم فيهنا  )تقدر فيجتهد وال ت .(2)املتعة (0)ولو طلقها قبل الفرض يلزمه

   ۓژ  :(0 )عليه اسم املال؛ ألن اهلل تعاىل قنال ما يليق بالزوجني وال يكف  ما يقع  على

ۓ          ڭ  ڭ  ڭ
(  )

ڭ     
(  )

ژ  
خنادم،  : أن يفرض على املوسر ، واملستحب(  )

                                                 

 (.ت)أسقطت من (  )
، الننجم الوهناج    2 /0، روضة الطالبني 09 /2، العزيز 6  /9، البيان    /  احلاوي الكبري  ( )

0/   . 
 .6  / ، فتح القدير  0 / ، بدائع الصنائع  1/2املبسوط  ( )
 .ينتصف مهر املثل يف موضع الوجوب خالفًا أيب حنيفة، فإن عنده( ت)يف (  )
 .ويلزم( ظ)يف ( 1)
 .ه ملفارقته إياهاه  اسم املال الذي يدفعه الرجل إىل امرأت: املتعة( 6)
 .   /0، روضة الطالبني 9  /2العزيز : انظر 
 .يلزم( ظ)يف ( 0)
، الننجم الوهناج    0  / ، عجالة احملتاج  2 /0، روضة الطالبني 09 /2، العزيز 6  /9البيان ( 2)

0/   . 
 .فيها احلاكم( ظ)يف ( 9)
 .ومتعوهن: قال( ظ)يف ( 0 )
 ".لقاف والتاء والراء أصل صحيح يدل على جتميع وتضييقا: "من قتر قال ابن فارس: املقتر(   )
 ".ضيق يف النفقة: قتر على عياله قترًا وقتورًا من بايب ضرب وقعد: "قال يف املصباح املنري 
 .99 ، املصباح املنري ص  2مقاييس اللغة ص : انظر 
 .أن الواجب أقل ما يتمول: ويف وجه. وهذا هو املذهب(   )
، روضنة الطنالبني      /2، العزيز 06 /9، البيان 9  / ، الوسيط  0 /  بري احلاوي الك: انظر 

0/   . 
 .6  : البقرة(   )

 لو طلقها قبل
 الفرض
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استحسنن  ": قال الشافع : طوسِّت ، أو حنوها، وعلى امُل( )وقاية، أو مقنعة: املقتر وعلى
شن ء،  )عنن نصنف مهنر املثنل      صينق :، وقال بع، أصحابنا( )"االاني درمهًا

، (6)مهر املثنل  (1)ض يلزمهْروي، قبل الَفح التفَّ، ولو وطئها يف نكا( )حسن ( )(وهذا
يف أصنح القنولني؛ ألن    (9)[وقت الوطءال ]وقت العقد  (2)نصفها (0)[قدرها]ر ب ت ْعوُي

 .(  )إىل حاله العقد (0 )الوجوب يستند
                                                 

 .بكسر امليم من التقنع، ما تغط  به املرأة رأسها أو ما تقتنع به املرأة رأسها: املقنعة ه (  )
 .29 / ، حترير ألفاظ التنبيه 00 /2لسان العرب : انظر 
 .   /0، روضة الطالبني    /2، العزيز 06 /9، البيان     ص خمتصر املزين: انظر(  )
 .شيئًا وهو( ظ)يف (  )
مث ال يزاد يف املتعة على نصف املهر كما ال يزاد التعزير على احلد مث إن مل يكن : "قال الغزايل يف الوسيط(  )

 ".يف النكاح مهر فمرد املتعة إىل نصف مهر املثل فلتنقص عنه
 .عن الرافع  والنووي وغريمها أنه جيوز أن تزيد املتعة على نصف املهر وأظهر الوجهني 
وحكى احلناط  وجهًا االثًا وهو أهنا ال تبلغ الشطر أيضًا بل تنقص عن شطر املهر كما حيط التعزينر عن  

 .احلند
 ".ن احلدوينبغ  أن حيط عن شطر املهر كما حيط التعزير ع: "ويوافقه قول الغزايل يف الوجيز حيث قال 
 .موافق الختيار الروياين: والوجه الثالث 
 .   /0، روضة الطالبني    /2، العزيز 9  / ، الوسيط  0 الوجيز ص : انظر 
 .يلزم( ظ)يف ( 1)
، الننجم   2 /0، روضة الطنالبني  06 /2، العزيز 00 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص ( 6)

 .2  /0الوهاج 
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .نصفها( ظ)يف ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .تستند( ظ)يف  (0 )
 .وهو األصح واألظهر من الوجهني أو القولني، ونص الرافع  على أنه اختيار الروياين وابن الصباغ(   )
 .2  /0، النجم الوهاج  2 /0، روضة الطالبني 00 /2العزيز : انظر 
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خالفنًا  ] ( )ولو مات قبل الفرض فلها املرياث، وال مهر وال متعة يف أصح القولني
 ، وزيند  (2)، وابنن عمنر  (0)، وابن عباس(6)عل  (1)( )(وهو قول)، ( )[( )أليب حنيفة

، ( )(  )، وعطناء (  )(   )الزهنري  (0 )(وبه قنال )، -رض  اهلل عنهم- (9)بن اابتا
                                                 

ورجح املتويل أن األظهر وجوب مهر املثل، وهو ما رجحه وهو ما رجحه العراقيون واملاوردي والروياين، (  )
 .النووي والدمريي

، النجم الوهاج  2 /0، روضة الطالبني 02 /2، العزيز 6  /9، البيان 06 /  احلاوي الكبري : انظر 
0/   . 

 .فعند أيب حنيفة هلا املرياث واملهر(  )
 .   / ر ، رد احملتار على الدر املختا   / فتح القدير : انظر 
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .وبقولنا قال( ظ)يف  ( )
 .6  /9، البيان 06 /  احلاوي الكبري : انظر( 1)
 .هلا املرياث وعليها العدة وال صداق هلا: يقول كان عل   (6)
، ومصننف  ( 0  )، ( 0  ( )00   )، (99   )، بنرقم  0  /0سنن البيهق  الكربى : انظر 

 (. 029 )، ( 029 )، برقم  9 /6الرزاق  عبد
 (.0291 )، برقم  9 /6، ومصنف عبد الرزاق (92   )، برقم 0  /0سنن البيهق  الكربى  (0)
 . 9 /6، ومصنف عبد الرزاق (96   )، برقم 6  /0سنن البيهق  الكربى  (2)
ا، وهو نفس األار املروي عن ابن عمر رض  اهلل عننهم ( 96   )، برقم 6  /0سنن البيهق  الكربى  (9)

 . 9 /6ومصنف عبد الرزاق 
 وهو قول( ظ)يف  (0 )
هو حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب أبو بكر الزهري القرش ، اإلمام العلنم حنافظ    (  )

 .   /6، سري أعالم النبالء 0  / التاريخ الكبري : انظر.  ه   ، ومات سنة  ه10زمانه، ُولد سنة 
 .6  /9، البيان 06 /  ، احلاوي الكبري  9 /6مصنف عبد الرزاق  (  )
عطاء بن أيب رباح أبو حممد، وامسه أيب رباح، أسلم املك  وهو موىل اجلنيد، ولد لسنتني مضنت منن   (   )

: ، وروى عننه خالفة عثمان، روى عن ابن عمر وابن عمرو وأيب سعيد وأيب هريرة وابن عبناس  
بعني حجة، وقد عمى يف آخر عمره إال أننه كنان   الزهري وعمرو بن دينار وقتادة وغريهم، وحّج س

 .فصيحًا عاملًا فقيهًا، تويف سنة مخس عشرة ومائة، وقيل أربع عشرة ومائة، وعمره مثانون سنة
= 

لو مات قبل الفرض 
 للمفوضة
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 .(0)، وهو القياس(6)وأهل املدينة، واألوزاع ، وأهل الشام (1)(( )ومالك ،( )( )وربيعة)
 ُبإليها، وُتْنس ن  (2)(الذين ُيْنس ُبون)اِته ا ب ص نساء ع : لْث، فامِلِلْثومىت أوجبنا مهر امِل

 ( )أخواهتنا وبننات اإلخنوة    نَّوُه (  )(أو جد)م ع ه ا يف أٍب  (0 )(ن ْعوجيتِم (9)إليهنَّ)

                                                 
= 

 . 1/11، سري أعالم النبالء  6 / ، وفيات األعيان 61 /0املنتظم  
 .6  /9، البيان 06 /  احلاوي الكبري  ( )

 عبد الرمحن فروخ، اإلمام أبو عثمان التيم  املدين، موىل آل املنكدر، روى عنن  ربيعة بن أيب: ربيعة هو(  )
كان فقيهنًا  : قال اخلطيب. ، وروى عنه سفيان مالك واألوزاع  وغريهم، يقال له ربيعة الرأيأنس 

وقال مصعب الزبريي هو صاحب الفتوى باملدينة، مات سنة ست واالانني  . عاملًا حافظًا للفقه واحلديث
 .مائة باملدينة، وقيل باألنبارو

،  6/  ، النوايف بالوفينات   9  /6، سري أعالم النبالء 10 / ، تذكرة احلفاظ 9/ إسعاف املبطأ  
 .00 /9تقريب التهذيب 

 .6  /9، البيان 06 /  احلاوي الكبري  ( )
 .01 / ، شرح خمتصر خليل للخرش  99 /1التاج واإلكليل (  )
 .ومالك وربيعة( ظ)يف ( 1)
 .قال املاوردي ومالك من أهل املدينة واألوزاع  من أهل الشام، وذكره العمراين هكذا( 6)
 .6  /9، البيان 06 /  احلاوي الكبري : انظر 
أنه فراق مفوضة قبل فرض وإصابة فلم يستحق به مهر كنالطالق،  : ومن طريق القياس: "قال املاوردي( 0)

ب به املهر كالرضاع، والردة، وألن من مل ينتصنف صنداقها   وألن املوت سبب ويقع به الفرقة فلم جي
بالطالق مل يستفد باملوت مجيع الصداق كاملربئة لزوجها من صداقها؛ وألن كل ما مل ينتصف بالطالق مل 

 .يتكمل باملوت كالزيادة على مهر املثل
 .00 /  احلاوي الكبري  
 .الاليت ينسنب( ظ)يف ( 2)
 .إليهم( ت)يف ( 9)
 .جيتمعون( ت)يف ( 0 )
 .واحد( ظ)يف (   )

 تفسري مهر املثل
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األرحام من اخلناالت   ( )ذو ات ُرب ت ْعر األقرب فاألقرب، وال ُيب ت ْعات، وعلى هذا ُيوالعمَّ
 (1)أرحامها، فإن مل يكن فنسناء  ( )(تربنا نساءاع)، فإن مل يكن هلا عصبات ( )وغريهن

مبن هن  يف مثنل    (2)، ويعترب(0)(6)(إىل بلدها)بلدها، فإن مل يكن فنساء أقرب البالد 
؛ (9)هاِتاح ر ص ا، وهبسنها، وعقلها، وُحمقها، ومجاهلا، وقبحها، ويسرها، وعسرها، وأد

 .(  )سبصفاء الن: احةر صَّعربية األبوين، وال (0 )أن تكون: وه 

                                                 
= 

 .األخوات( ظ)يف (  )
 .بذوي( ظ)يف (  )
 .وغريها( ظ)يف (  )
 .اعترب بنساء( ظ)يف (  )
 .يعترب بنساء( ظ)يف ( 1)
 .ببلدها( ظ)يف ( 6)
 .26 /0، روضة الطالبني 21 /2، العزيز 60/ ، املهذب    ن التنبيه ص 1  /  احلاوي الكبري ( 0)
 .تربوتع( ظ)يف ( 2)
 .هذه ه  صفات الذات املعتربة يف املهور وه  شرط حلكم مبهر املثل، كما بني ذلك املاوردي( 9)
إسنالمها وعفتنها   : ، وزاد املاوردي"وبكرًا كانت أو ايبًا"نص عليها الشافع  يف املختصر وزاد عليها  

 .وحريتها، فكانت عشر صفات
 .6  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 
 .يكون( ظ)يف ( 0 )
خلص من تعلقات غريه، فهو صريح، وعنريب  : ص ُرح  الش ء بالضم صراحة وص ُروحة: قال يف املصباح(   )

 .خالص النصب: صريح
 .احمل، احلسب: الصريح: وقال ابن فارس 
من  حظبعضهم يريد فصاحتها؛ ألن لفصاحة املنطق : فقال: واختلف أصحابنا يف معناه: "وقال املاوردي 

بل أراد به صراحة النسب املقصود يف املناكح، والصريح النسب الذي أبواه : وقال األكثرون. االستمتاع
 ".اننعربي

 .هو اختيار املصنف: والثاين 
= 
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البلد، وإن كانت العنادة التأجينل،    ( )(من نقد) ( )[نقدًا]وجيعل هذا املهر كله 
 ىاعر املهر، ُي (6)قدُر ِؤْف، وغري الُكِؤْفبالعشرية، والُك (1)خيتلف ( )، وإن كان( )والعروض

 .(0)ذلك يف مهر املثل، نّص عليه الشافع  رض  اهلل عنه
 حبننال املتلننف إال يف هننذا املوضننع   الغرامننة يف اإلتننالف (2)وال تعتننرب

مهنر املثنل   : -رمحه اهلل- (  )وقال اإلمام أبو حممد اجلويين ،(0 )(9)[ذكره أصحابنا]
                                                 

= 

 .2  /  ، احلاوي الكبري 00 ، املصباح املنري ص162مقاييس اللغة ص: انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .بنقد( ظ)يف (  )
 .إن جرت عادهتم يف ناحية بالثياب وغري ذلك قض  هلا بذلك: قال الصيمريهو املنصوص و(  )
 .20 /2، العزيز  1 /9، البيان 0  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 
 .كانت( ظ)يف (  )
 .ختتلف( ت)يف ( 1)
 .يف قدر( ظ)يف ( 6)
 .0  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر( 0)
 .يعترب( ظ) يف( 2)
 (.ت)من )أسقطت ( 9)
فإن قيل كنتم تعتربون مهر املثل بقيم املتلفات، فاملعترب يف القيم حال التالف، ال حنال  : "قال املاوردي( 0 )

 املتلف، فكيف اعتربمت هاهنا حال املتلف، وحال التالف؟
لف واملتلف، وليس كسائر ألن كل واحد من الزوجني مقصود بالعقد يف النكاح فجاز أن يعترب بالتا: قيل 

 ".املتلفات اليت ال يعترب فيها إال أمثاهنا بالعقود وقيمها باالستهالك
 .   /  احلاوي الكبري : انظر 
وهو الشيخ عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن حيويه اجلويين، أبو حممد هو والد إمام احلرمني (   )

بيلة من العرب، قرأ األدب بناحية جوين على والده، والفقنه  اجلويين، يلقب بركن اإلسالم، أصله من ق
 .على األبيوردي، الزم أبا الطيب الصعلوك  مث رحل إىل مرو لقصد القفال

قعد للفتوى بنيسابور سنة سبع وأربعمائة، وكان إمامًا يف التفسري والفقه واألدب، جمتهدًا يف العبادة ورعًا  
 .مهيبًا صاحب جٍد ووقار

= 

 كون املهر نقدًا
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الواجب باإلتالف ال خيتلف،  (1)[املهر] ( )، فأما( )أن خيتلف ( )بالعقد جيوز ( )الواجب
 .(2)(0)(وبه أقول)، (6)وهذا هو القياس القوي

 ى حتالفا سواء كان قبنل الطنالق   مَّس وجان يف قدر املهر امُلالزَّولو اختلف : (9)[فصل]
  ( )[( )خالفنًا أليب حنيفنة  ]، (  )قبل الندخول أو بعنده   (0 )[سواء كان]أو بعده، أو 

                                                 
= 

ريًا كبريًا على عشرة أنواع يف كل آية، وله تعليقة يف الفقه متوسطة، والفروق جملند ضنخم   صنف تفس 
والسلسلة جملد، وكتاب املختصر، وكتاب التبصرة جملد لطيف غالية يف العبادات، تويف بنيسابور يف ذي 

 .القعدة، سنة مثان وأربعني واالمثائة
، طبقات الشنافعية   0 /  ، سري أعالم النبالء 0 1/ طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح : انظر 

 . 1/0الكربى 
 . واجب( ظ)يف (  )
 .وجيوز( ظ)يف  ( )
 .ختتلف( ظ)يف (  )
 .وأما( ظ)يف (  )
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 .06 /2، العزيز 00 / ، الوسيط 9 1البسيط ص : انظر( 6)
القيم ال ختتلف بناختالف  : ل اإلباء، ويقولوكان شيخنا أبو حممد يأىب هذا ك: "وقال الغزايل يف البسيط 

إن كان ذلك يف إتالف فال نظر إليه؛ ألن تلك احلطيطة لغرض مواصنلة، وإن  : املتلفني والوجه أن يقال
 .9 1البسيط ص . كان يف عقد فينبغ  أن ننظر إليه يف حق العشرية

 .وهو االختيار( ظ)يف ( 0)
وهبذا أقول، والفرق على ظاهر املذهب بينه وبني : قال القاض : "نص الرافع  على اختيار الروياين فقال( 2)

قيم األموال أن املقصود األعظم من النكاح الوصلة، فرياع  فيه ما يكون أدعنى إىل التنآلف، وهنناك    
 ".املقصود املال

 .ورجح الغزايل والرافع  األول، وهو أنه يلزم مراعاة ذلك يف العشرة 
 .2/122يز ، العز06 / الوسيط : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 (.ت)أسقطت من  (0 )
، حتفة احملتاج 0  / ، أسىن املطالب  6 /9، البيان    /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص (   )

= 

 اختالف الزوجني 
 يف قدر املهر
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 (2)مهر املثنل  (0)حلفا يلزمه (6)، وإن(1)اآلخر حكم له ( )أحدمها وحلف ( )(فإن نكل
 .(  )((0 )اختلف وراتهما بعد موهتما)لو ، وكذلك (9)ج يف اليمنيْوبالزَّ ُأد ْبوُي

: قالت ، ولو(  )(  )(ما قبضت)يف قب، املهر، فالقول قوهلا مع ميينها أهنا  (  )ولو اختلفا
                                                 

= 

0/  2. 
إن كان االختالف بعند الطنالق فنالقول قنول النزوج، وإن كنان قبنل        : قال أبو حنيفة وحممد(  )

 أن تدع  أكثر من مهنر املثنل، فيكنون القنول يف الزينادة علنى       الطالق فالقول قول الزوجة، إال
 .مهر املثل قول الزوج

 . 0 / ، فتح القدير 01 / بدائع الصنائع : انظر 
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .حلف( ظ)يف (  )
 .نكل( ظ)يف (  )
 .   /0، روضة الطالبني 1  /2العزيز : انظر( 1)
 .ولو( ظ)يف ( 6)
 .يلزم( ظ)يف ( 0)
ذا هو الصحيح، وقال أبو عل  ابن خريان وابن الوكيل إن كان ما تدعيه أقل من مهر املثل فال ترجع إىل ه( 2)

 .مهر املثل، بل يكفيها ما تدعيه
 . 6 /9، البيان 9  / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري : انظر 
واخلنالف يف  . ع بيننهما وهو املنصوص، وقيل يبدأ بالزوجة، وقيل يبدأ احلاكم بأيهما شاء، وقيل يقر( 9)

 .االستحباب، وقيل يف االستحقاق
 .60 / ، هناية احملتاج  6 / ، النجم الوهاج    /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 
، النجم الوهناج     /2، العزيز 9  / ، الوسيط 0  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص ( 0 )

 .66 /6، هناية احملتاج  6 /0
 .ماتا واختلف وراتهما حتالفًا( ظ)يف (   )
 .اختلف( ت)يف (   )
 .مل تقب،( ظ)يف (   )
، روضة الطنالبني     /2، العزيز 69 /9، البيان 9  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (  )

 .00 /0، النجم الوهاج 0  /2

 اختالف الزوجني 
 بض املهريف ق
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، ولنو دفنع   ( )بل مهر، فالقول قوله منع مييننه  : الذي قبضت هدية، وقال الزوج
 ُأر ْبشيدة ال ي لبالغة الرَّا ِرْك، ولو دفع إىل أب الِب( )املهر إىل أب الصغرية يربأ ( )[الزوج]

 بننفس العقند، وإن    (1)نًا فإهنا متلك كلنه ْي، وإذا أصدق امرأته ع ( )يف أصح القولني
دخنل يف   (2)(ولنو قبضنته  )، (0)((6)وما حيدث من زيادة فيه فه  هلنا )،، ب ْقمل ُي

فه بننفس  وج نص، وميلك الزَّ(0 )ها قبل الدخول رجع إليها بنصفهَقلَّمث لو َط ،(9)ضماهنا
زاد بعند   (  )، وعلى هنذا منا  (  )إىل اختياره يف ظاهر املذهب اُجت ْحالطالق، وال ُي

، ( )((  )مل ت ِزْد ومل تنقص) ما وهذا إذا كان عند الطالق حبالةبينه (  )[يكون]الطالق 
                                                 

، 00 /0، النجم الوهناج  0  /2، روضة الطالبني 9  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  ( )
 .   / أسىن املطالب 

 (.ت)أسقطت من (  )
، الننجم  0  /2، روضة الطنالبني     /2، العزيز 0  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  ( )

 .62 /6، هناية احملتاج 00 /0الوهاج 
 .لصغريةأنه يربأ؛ ألن له إجبارها على النكاح كا: وهو الصحيح، وقال بع، األصحاب(  )
 .00 /0، النجم الوهاج 0  /0، روضة الطالبني    /2، العزيز    /  احلاوي الكبري : انظر 
 .كلها( ظ)يف ( 1)
 . 9 /9، البيان 6 /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص ( 6)
 .ولو زاد فالزيادة هلا( ظ)يف ( 0)
 .مث إذا قبضه( ت)يف ( 2)
 .10 /0، روضة الطالبني 96 /9، البيان 9 /  الكبري ، احلاوي 0  خمتصر املزين ص  (9)
 .نصفه( ظ)يف ( 0 )
إنه ال ميلكه إال بالطالق، واختينار  : وهو املنصوص، وهو املذهب الصحيح، وقال أبو إسحاق املروزي(   )

 .ال يعود إليه إال بقضاء القاض ، وهو ضعيف جدًا: التملك، وقيل
،  9 /2، العزينز  00 / ، الوسنيط  00 ، الوجيز ص0  /9، البيان   /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 0  / ، عجالة احملتاج 90 /0روضة الطالبني 
 .فما( ظ)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .املراجع السابقة(   )

 زيادة الصداق ونقصه
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وال )بني أن يرضى بنصفه ناقصًا  وإن كان الصداق ناقصًا من كل وجه فللزوج اخليار
، وإن كان زائدًا من كل وجه فاملرأة باخليار ( )وبني أن يرجع بنصف قيمته له، ( )(شْرَأ

تبع ت، وليس على أصلنا زيادة متصلة ال (0)أو نصف قيمته (6)[زائدًا] (1)نصفال ( )دَُّرأن ت بني 
، وإن كان ناقصًا من وجه وزائدًا من وجه بأن كان عبدًا فكرب ال (2)األصل إال يف هذه املسألة

                                                 
= 

 .ال يزيد وال ينقص( ظ)يف (  )
 .واألرش( ظ)يف (  )
 .وهو املذهب، وحكى الغالب وجهًا أنه يطالب بأرش العيب(  )
 . 9 /0، روضة الطالبني  9 /2، العزيز 09 /9، البيان 02 / ، الوسيط 00 الوجيز ص : انظر 
 .يرد( ظ)يف (  )
 .نصفه( ت)يف ( 1)
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .هذا يف الزيادة املتصلة، أما املنفصلة فتسلم هلا وال حق للزوج فيها، كالولد واللنب والثمر( 0)
، روضنة الطنالبني   96 /2، العزينز  09 /9، البيان 09 / ، الوسيط 1 /  احلاوي الكبري : انظر 

0/ 9 . 
وال متنع الزيادة املتصلة االستقالل بالرجوع إال يف هذا املوضع، فأمنا يف  : قال األصحاب: "قال الرافع ( 2)

 سائر األصول فإهنا ال متنع كما إذا أفلس املشتري بالثمن يرجع البائع يف املبيع مع الزيادة املتصلة، وكنذا 
الواهب يرجع يف املوهوب مع الزيادة املتصلة، واملشتري إذا رد املبيع بالعيب يرجع يف العوض مع الزيادة 

 ...".املتصلة، فهؤالء يستقلون بالرجوع معها
فيكون للبائع إذا أفلس . يعين القول بالتفرقة بينهما يف احلكم–وهو قول مجهور أصحابنا : "قال املاوردي 

عني ماله زائدًا، وال يكون للزوج إذا طلق قبل الدخول أن يرجع بنصف الصداق زائدًا املشتري أن يرجع ب
 :سواء كانت الزوجة مفلسة أو موسرة، والفرق بينهما من وجهني

أن البائع يف الفلس يرجع بفسخ، وقد رفع العقد من أصله، فجاز أن يرجع بالزيادة حلدواها بعد العقد : أحدمها
 .يرجع الطالق احلادث املرفوع، والزوج إمنا

أن الزوج متهوم، لو جعلت له الزيادة أن يكون قد طلقها رغبة فيما حدث من زيادة صداقها، : والفرق الثاين
= 
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أن تنرد نصنفه إال    وال متكن هن  أيضناً  ]إال برضامها  ( )(إىل نصفه)الرجوع  ( )ميكن
 .(1)( )، واحلق له يف نصف قيمته( )[اهننبرض

إن كان له مثل،  (6)لْثولو كان الصداق تالفًا يف يدها عند الطالق تضمن املرأة نصفه بامِل
، (0 )العقد إىل يوم القب، أقل ما كانت من يوم (9)فنصف قيمته (2)[لْثله ِم] (0)وإن مل يكن

مث  (  )[اليند  لبن ق]، (  )قها زوجها وعاد نصفه إىل ملكهولو كان الصداق يف يدها فطلَّ

                                                 
= 

 ".فمنع منها، وليس البائع متهومًا يف فلس املشتري، فلم مينع من الزيادة، واهلل أعلم
 .96 /2، العزيز 1 /  احلاوي الكبري : انظر 
 .يلزم وال( ظ)يف (  )
 .بنصفه( ظ)يف (  )

 (.ت)أسقطت من (  )
 .القيمة( ظ)يف (  )
فالزيادة لقوته وكربه، والنقصنان لنزوال   : "فف  هذا زيادة غري متميزة ونقصان غري متميز، قال الغزايل( 1)

 ".طراوتنه
 ".نقص بسبب نقص القيمة، وألن الصغري يدخل على النساء وال يعرف الغوائل: "وقال النووي 
، روضنة الطنالبني   92 /2، العزيز 00 ، الوجيز ص 09 / ، الوسيط 16/  احلاوي الكبري : ظران 

 .01  / ، عجالة احملتاج 91 /0
 .املثل( ظ)يف ( 6)
 .تكن( ظ)يف ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .القيمة( ظ)يف ( 9)
 . 9 /0، روضة الطالبني  9 /2، العزيز 02 /9، البيان  1/  احلاوي الكبري ( 0 )
 .ملك( ظ)يف (   )
 (.ت)أسقطت من  (  )

اق لو كان الصد
 تالفًا يف يدها
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 .( )( )[له] ( )قصانضمان النُّ ( )انتقص يف يدها لزمها
 (2)هلا مهر املثل يف قولنه  (0)يف يد الزوج لزم (6)ضًا فتلفْركان الصداق ع  (1)ولو
؛ ألن تلف العوض يف العقد قبنل القنب، يقتضن  رد    (0 )ملزينقال ا ، وبه(9)اجلديد
 .(  )فإذا تعذر رده لزم رد بدله، وهو مهر املثل (  )العوض

 .( )(1 )أو مغصوبًا يلزم هلا مهر املثل (  )حرًافبان  (  )وكذلك لو أصدقها عبدًا
                                                 

 .يلزمها( ظ)يف (  )
 .النقص( ظ)يف (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
وهو ظاهر النص، وبه قال العراقيون، وهو اختيار املصنف، ويف وجه ال ضمان عليها، وبه قال املنراوزة؛  (  )

 .ألنه يف يدها بال تعد
 . 9 /0لطالبني ، روضة ا 9 /2، العزيز  1/  احلاوي الكبري : انظر 
 .وإن( ظ)يف ( 1)
 .فتلفت( ظ)يف ( 6)
 .يلزم( ظ)يف ( 0)
 .القول( ظ)يف ( 2)
أنه مضمون ضمان يد، فترجنع علينه   : هذا هو القول اجلديد، فالضمان فيه ضمان عقد، والقول القدمي( 9)

 .بقيمة الصداق أو مثله
، روضة الطالبني    /2، العزيز 90 /9، البيان 91 / ، الوسيط  0،   /  احلاوي الكبري : انظر 

 .99 /0، النجم الوهاج 10 /0
 .وقال به أيضًا أبو إسحاق املروزي والقاض  أبو الطيب الطربي، وأكثر األصحاب( 0 )
 .99 /0، النجم الوهاج    /2، العزيز 90 /9، البيان  0/  احلاوي الكبري : انظر 
 .املعوض( ظ)يف (   )
 .99 /0، النجم الوهاج    /2، العزيز 90 /9البيان (   )
 .حرًا( ظ)يف (   )
 .عبدًا( ظ)يف (   )
 .مثلها( ظ)يف ( 1 )

لو كان الصداق 
 عرضًا فتلف يف 

 يد الزوج

 لو أصدقها عبدًا 
 فبان حرًا
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صنفها،  متلك إال ن ( )ظننت أهنا ال: ولو أصدقها جارية مث وطئها قبل الدخول هبا، وقال
 زنًا ويلزمنه احلنّد، ويكنون كمنا لنو زىن جبارينة        ( )فإن مل حيتمل جهله يكون

، ويكون كمنا لنو وطء   (0)دَّوإن احتمل جهله ال ح  (6)، وقد ذكرنا حكمه(1)( )الغري
 .(9)، وقد ذكرنا حكمه(2)رية الغري بشبهةجا

يس له الرجوع ل) (  )[قبل الدخول]رته مث طلقها عبدًا فدبَّ (0 )[الصداق]ولو كان 
يف أصح القولني؛ ألهننا   (  )[بالقول]، وإن قلنا يصح الرجوع عن التدبري (  )(بنصفه

، ( )[( )وهنذا ظناهر املنذهب   ]جيوز إبطال القربة،  (  )تقربت إىل اهلل تعاىل به فال
                                                 

= 

 .وهو أظهر القولني اختيار املزين ويف قول آخر أنه يرجع إىل قيمته(  )
، روضنة   1 /2، العزينز  99 / ، الوسنيط  20/  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 

 .92 / ، مغين احملتاج    /0، النجم الوهاج 10 /0الطالبني 
 .مل( ظ)يف (  )
 .كان( ظ)يف (  )
 .مغصوبة( ظ)يف (  )
 .ونقول يف وجوب املهر إما أن يكرهها فعليه املهر، وإن مل يكرهها( 1)
 .فف  وجوب املهر قوالن أصحهما أنه ال مهر عليه 
 .أن املهر واجب عليه: والقول الثاين وهو اختيار ابن سريج 
 .0  /9، البيان 09/  ، احلاوي الكبري    املزين ص  خمتصر: انظر 
 [.ب/ 2ل/ظ]، [أ/   ل/ت]حلية املؤمن : انظر( 6)
 .ال يلزمه احلد( ظ)يف ( 0)
 .وجيب عليه املهر يف اإلكراه واملطاوعة( 2)
 .   /9، البيان 09/  احلاوي الكبري : انظر 
 [.ب/ 2ل/ظ]، [أ/   ل/ت]حلية املؤمن : انظر( 9)
 (.ت)أسقطت من ( 2)   (.ت)قطت من أس( 0 )

(   ) 

 .ال رجوع له يف نصفه( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .وال( ظ)يف (   )

 لو كان الصّداق 
 عبدًا فدبَّره

 لو أصدقها جارية 
 مث وطئها
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 .( )االختيار خالفًا للمزين ( )[هو]و
ولو كنان  السِّرِّ ر فاملهر مهر بقدر من املهر مث أعلنا بأكث رِّولو عقد النكاح يف السِّ
 .(1)بأقل فاملهر مهر العالنيةالسِّرِّ العقد يف العالنية، والوعد يف 

األلنف   ُطسََّقق يف أصح القولني، ُياد فيجوز الصَّ (6)ج بامرأتني على ألفولو تزوَّ
 .(0)لهاْثعلى قدر مهر ِم

                                                 
= 

 .وهذا هو قوله الثاين يف اجلديد، وهو املنصوص يف املختصر، وهو املذهب(  )
، العزينز  6  /9، البينان     / ، الوسنيط  21/  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 

 . 1 / ، النجم الوهاج    /0، روضة الطالبني 6  /2
 (.ظ)أسقطت من (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
، "قد أجاز الرجوع يف كتاب التدبري بغري إخراج له من ملكه، وهنو بقولنه أوىل  : "فإنه قال يف املختصر(  )

ع أن رد نصفه إليه إخراج إذا كان التدبري وصيًة له برقبته فهو كما لو أوصى لغريه برقبته م: "وقال أيضًا
 ".من امللك

 .   خمتصر املزين ص : انظر 
وهذا اختيار البغداديني فخرجوا اختالف نصه على اختالف حالني وهو األصح، فقد نص يف موضع على ( 1)

 :أن املهر مهر السر، ويف موضع على أن املهر مهر العالنية، وخرج املزين ذلك على اختالف قولني
 .صداق صداق السر لتقدمهأن ال: أحدمها
 .أن الصداق صداق العالنية لتعلق احلكم بظاهره: وهو اختيار املزين: والثاين

، هناينة     /0، النجم الوهاج  0 /9، البيان 29/  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 
 .0  /6احملتاج 

 .صداق( ت)يف ( 6)
 .وهو املنصوص يف املختصر( 0)
وهو اختيار املزين واألصح عن املاوردي، واألظهر عند النووي، واملتأخرين من . فساد املهر: والقول الثاين 

 .حمقق  املذهب
، روضنة  60 /2، العزينز  00 / ، الوسنيط  90/  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 

، هناية احملتناج  90 /0، حتفة احملتاج 06 / ، أسىن املطالب    /0، النجم الوهاج 62 /0الطالبني 
6/  6. 

اختالف قدر الصداق 
 بني السر والعلن

لو تزّوج بامرأتني 
 على ألف
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بن بعد البلوغ رجع نصف قها االعن ابنه الصغري مااًل مث طلَّ ( )[األب]ولو أصدق 
 .( )داق إىل االبنالصَّ

حىت يضمن  ( )(ته ال يصري األب ضامنًامَّولو كان االبن معسرًا، وذكر املهر يف ِذ)
 .( )ًانصرحي

مقصوده  (6)كاح، فإن كان خيالف العقد، وال مينعالنِّ (1)[عقد]يف ولو شرط شرطًا 
ى، أو أكثر من املسمَّ لََّقل سواء كان َأْثامِلاق، ويلزم مهر د ال يبطل النكاح، ويبطل الصَّ

، وإن كنان  (0)ج عليهااها، أو ال يتزوَّبأ م لَِّكأن يشترط أن ال يسافر هبا، أو ال ُي: مثل
أن يكون الطالق بيدها  (9)(يتزوجها على)النكاح، مثل أن  (2)مينع مقصود العقد يبطل

فإن كان الشرط من جهتها بطنل  ط أن ال يطأها ِر، ولو ُش(  )نفسها (0 )أو ال تسلم

                                                 

 (.ت)أسقطت من  ( )
 .   /9، البيان  9/  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  ( )
ولو قبل األب النكاح البنه الصغري على مهر يف ذمته وال مال لالبن واملهر يف ذمته وال يلزم على ( ظ)يف (  )

 .األب شيئًا
 .وهو قوله يف اجلديد، وهو املذهب(  )
 . 9 / ، الغرر البهية 0  / ، أسىن املطالب    /9، البيان  9/  احلاوي الكبري  :انظر 
 (.ت)أسقطت من  (1)
 .يرفع( ت)يف ( 6)
 .وهو املذهب (0)
، روضنة الطنالبني    1 /2، العزيز 29 /9، البيان 99 / ، الوسيط 1  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .2  /0، النجم الوهاج 61 /0
 .بطل( ظ)يف ( 2)
 .يشترط( ظ)يف ( 9)
 .يسلم( ت)يف ( 0 )
 .   /6، هناية احملتاج 9  /0، النجم الوهاج 90 /9، البيان 1  /  احلاوي الكبري  (  )

لو أصدق األب عن 
 ابنه الصغري

 ضمان األب 
 صداق ابنه

 الشروط يف 
 عقد النكاح
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، ( )(عند الشنافع  ال يلزمنه ذلنك    ( )ألنه)النكاح، وإن كان من جهته ال يبطل؛ 
ليل، وكذلك لو شنرط أن  لو شرط أن يطأها لياًل دون النهار أو هنارًا دون ال وكذلك

 .( )شهر يطلقها بعد
أصنح  ، وإن كنان إىل مندة يف   ( )ولو ضمن األب نفقة زوجة االبن ال جينوز 

 (0)[زوجهنا ]و ه ب ت املرأة صداقها من زوجها قبل الدخول مث طلقها  (6)، فلو(1)القولني
 .(9)بنصف الصداق يف أصح القولني (2)[عليها]رجع 

 ُرب ْجاًل فُتجَّؤ إال أن يكون ُم (  )املهر (  )املرأة تسليم نفسها قبل قب، (0 )وال يلزم
                                                 

 .ألن( ت)يف (  )
 .ال يلزم عند الشافع  رض  اهلل عنه عليه ذلك( ظ)يف (  )
، هناية احملتناج  00 / ج ، مغين احملتا0  /0، النجم الوهاج 90 /9، البيان 6  /  احلاوي الكبري  ( )

6/   . 
 .0  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص (  )
 .وهو قوله يف اجلديد، فال جتب النفقة إال بالتمكني احلادث بعد العقد( 1)
 .0  /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 
 .ولو( ظ)يف ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
ويف قوله القدمي وأحد قوليه يف اجلديد أنه ال يرجنع عليهنا بشن ء وهنو     . ألظهر عند اجلمهوروهو ا( 9)

 .املزين اختيار
، النجم الوهاج    /2، العزيز    /9، البيان  1 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 

 .9  / ، أسىن املطالب  1 /0
 .تلزم( ت)يف ( 0 )
 .تسليم( ت)يف (   )
، عجالنة  19 /0، روضة الطالبني  9 /9، البيان  6 /  ، احلاوي الكبري    تصر املزين ص خم(   )

 .01 /0، النجم الوهاج  9  / احملتاج 

 تسليم املرأة 
 نفسها للزوج

 لو ضمن األب 
 نفقة زوجة ابنه

وهبت املرأة لو 
 صداقها
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 ُرب ن ْجال ُت لَّح َف)اًل جَّؤ ُم ( )[املهر]ولو كان  ،( )على تسليم نفسها يف احلال ( )[حينئٍذ]
ألننه يلنزم تسنليم املهنر     ]، (1)حىت تقب، املهر يف أصح النوجهني  ( )(على ذلك

  ِملِّس ن حنىت تُ  (9)[املهر]م لِّس ولو اختلفا، فقال الزوج ال ُأ (2)[(0)االًّح ] (6)[صار ألنه
أقب، املهر فالقاض  يأمر النزوج   م نفس  حىتلِّس ال ُأ: (0 )[الزوجة]نفسك، وقالت 

على تسليم نفسها، فإذا سلَّمت نفسها دفنع الع نْدُل    ُرب ْجإىل ع ْدل، وُتاملهر  (  )بدفع
، ولو س نلَّمت نفسنها   (  )، مث إن امتنعت عند اجلماع اْسُتِرد  منها(  )(إليها مهرها)

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
، عجالنة  19 /0، روضة الطنالبني  91 /9، البيان  6 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  ( )

 .01 /0، النجم الوهاج  9  / احملتاج 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .َفح لَّ املهر ومضى األجل قبل تسليم نفسها فلها أال تسلم نفسها( ظ)يف (  )
ليس هلا أن متتنع وهنو  : وهو قول القاض  أيب الطيب، وهو ما اختاره املصنف واحلناط ، والقول الثاين( 1)

 .قول الشيخ أيب حامد وأكثر األصحاب
 .املعتمد يف املذهب وهو ما رجحه الرافع  والنووي وهو 
، حتفة احملتناج  01 /0، النجم الوهاج 19 /0، روضة الطالبني    /2، العزيز 91 /9البيان : انظر 

 .2  /6، هناية احملتاج 20 /0
 (.ت)أسقطت من  (6)
 .01 /0، النجم الوهاج 96 /9البيان ( 0)
 (.ظ)أسقطت من  (2)
 (.ت)أسقطت من  (9)
 (.ت)أسقطت من  (0 )
 .بتسليم( ظ)يف (   )
 .مهرها إليها( ظ)يف (   )
 .وهو أصح األقوال الثالاة املشهورة وأظهرها(   )

 .أنه جيرب الزوج على التسليم أواًل فإذا سلم سلمت نفسها: واانيها
 .أنه ال جيرب واحد منهما، لكن إذا بادر أحدمها إىل التسليم أجرب اآلخر على تسليم ما عنده: واالثها

= 

لو سلمت نفسها قبل 
 قبض املهر
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، ( )( )[مهرهنا ]هلا  زوجها ليس هلا االمتناع بعده لقب، املهر؛ ألنه استقرَّ ( )(ووطئها)
: م املهنر إليهنا فقالنت   لَّرمحهما اهلل، ولو س  (1)خالفًا أليب حنيفة ،( )وبه قال مالك

ز اِوج ن ها بقدر ما يرى يومًا، أو ينومني، وال يُ ر ِظْنح شأين فللقاض  أن ُيِلْصأُل نظرينَأ
 .(6)أيام االاة

حنىت   (2)(تسليم نفسنها )ال يلزم وليها  (0)[ال حتتمل اجلماع]ولو كانت صغرية 
، (  )قبل ذلنك  (  )(وال تلزم النفقة) (  )(0 )مهالَّس ت ج أن ال ي ْو، وللزَّ(9)حتتمل اجلماع

                                                 
= 

 .لوسيط قواًل رابعًا وهو أن البداية بالزوجةوذكر الغزايل يف ا 
، روضنة الطنالبني      /2، العزيز  9 /9، البيان 90 / ، الوسيط 62 /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 2 /0، حتفة احملتاج 06 /0، النجم الوهاج 19 /0
 .رد عليها( ت)يف (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
، روضة 6  /2، العزيز  9 /9، البيان 96 وجيز ص ، ال92 / ، الوسيط  6 /  احلاوي الكبري (  )

 .00 /0، النجم الوهاج 91  / ، عجالة احملتاج 60 /0الطالبني 
 .12 / ، شرح خمتصر خليل للخرش  06 /1التاج واإلكليل (  )
 .هلا االمتناع بعد الوطء حىت تأخذ املهر: فإنه قال( 1)
 .11 / تبيني احلقائق  ، 0 / ، فتح القدير 29 / بدائع الصنائع : انظر 
، روضة الطنالبني  0  /2، العزيز 96 ، الوجيز ص  6 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص ( 6)

 . 2 /0، حتفة احملتاج 91  / ، عجالة احملتاج 60 /0
 (.ت)أسقطت من  (0)
 .تسليمها( ظ)يف ( 2)
، روضة الطنالبني  0  /2العزيز  ،92 / ، الوسيط 61 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (9)

0/ 60. 
 .تسلمها( ت)يف ( 0 )
 .0  /0، النجم الوهاج  6 /0، روضة الطالبني 0  /2، العزيز 61 /  احلاوي الكبري  (  )
 .وال نفقة هلا( ظ)يف (   )
 .وهو قوله يف اجلديد، وهو األصح(   )

= 

تسليم املرأة الصغرية 
 اليت ال حتتمل اجلماع

 لو سلم املهر 
 أنظرين: فقالت
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 .( )( )وال يلزمه تسليم املهر
مت إذا سنلَّ  ( )كان الزوج صغريًا، واملرأة كبرية يلزم النفقة، وتسليم املهر ( )ولو

 .(1)نفسها يف أصح القولني؛ ألن العجز من قبله
 (0)(مهالَّس ن ت فللزوج أال ي )حتتمل اجلماع  وه  مريضة، ال (6)(نت نفسهاكَّم )ولو 

 .(0 )أصحابنا االختيار خالفًا لبع، ، وهو(9)الطربي وغريه ذكره القاض  ،(2)[أيضًا]
لنك أن  : مجاعه لقوته يقال له (  )ال حتتمل (  )ولكنها (  )ولو كانت ممن جتامع

                                                 
= 

، روضنة  1  /2، العزينز  96 ، الوجيز ص 60 /  ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص : انظر 
 .19 /0الطالبني 

 .املهر والنفقة( ظ)يف (  )
 .وهو األظهر من القولني(  )
 .19 /0، روضة الطالبني 1  /2، العزيز 60 /  خمتصر املزين، احلاوي الكبري : انظر 
 .وإن( ت)يف (  )
 .املهر والنفقة( ظ)يف (  )
 .19 /0الطالبني ، روضة 1  /2، العزيز 60 /  احلاوي الكبري  (1)
 .متكنت( ظ)يف ( 6)
 .ال يلزمه تسليمها( ت)يف ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .وهو أحد الوجهني( 9)
األقيس أنه ليس له االمتناع كما ليس له أن خيرجها من داره : وقال يف الشامل: "قال الرافع  والنووي( 0 )

ما لو مرضت بعد التسليم، وكان هلنا  ولو سلمت نفسها لزمته النفقة، ك: ، وقال املاوردي"إذا مرضت
: ، وقال الندمريي "النفقة؛ ألن املرض احلادث بعد التسليم ال يسقط النفقة، وإن منع من الوطء كاحلي،

 ".وليس له يف املريضة االمتناع على أقيس الوجهني"
 .0  /0، النجم الوهاج  6 /0، روضة الطالبني 0  /2، العزيز 00 /  احلاوي الكبري : انظر 
 .جيامع( ت)يف (   )
 .ولكنها( ت)يف (   )
 .ال حيتمل( ت)يف (   )

تسليم املرأة الكبرية 
 للزوج الصغري

لو كانت جتامع 
ولكنها ال حتتمل 

 مجاعه

 

لو مكنت نفسها 
 وهي مريضة
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النفقة واملطالبنة  )ها، وليس له فسخ النكاح؛ ألن العذر منه، وهلا تستمتع هبا مبا ال يضرُّ
 .( )(( )بتسليم املهر

قبضت املهر يفرض هلا النفقة يف أصح النوجهني؛ ألن   إذانفس   ُملِّس ُأ: ولو قالت
 .( )، املهرِبْقعلى تسليم نفسها بقب، النفقة إذا مل ُي ( )ُرب ْجاالمتناع من جهته، وال ُت

يف أصنح   ِةو َلاملهنر بناخلَ   قها بعد اخللوة يلزم نصف املهر، وال يسنتقرُّ لَّولو َط
رضن  اهلل  - (2)بنن مسنعود   (0)[عبد اهلل]و (6)، وبه قال عبد اهلل بن عباس(1)القولني
 .(9)-رض  اهلل عنه-، خالفًا أليب حنيفة -عنهم

                                                 

، مغين احملتاج 09 /0، النجم الوهاج  6 /0، روضة الطالبني 2  /2، العزيز 00 /  احلاوي الكبري  ( )
 / 90. 

 .ك املطالبة بتسليم املهر والنفقة(ظ)يف (  )
 .جيرب( ظ)يف (  )
 .وهو قوله يف القدمي(  )
 .66 /  وي الكبري احلا: انظر 
 .وهو قوله يف اجلديد، واملعمول عليه يف املذهب( 1)
، العزينز   0 /9، البينان  92 / ، الوسيط  0 /  ، احلاوي الكبري 1  خمتصر املزين ص : انظر 

 .   /6، هناية احملتاج    /0، النجم الوهاج  6 /0، روضة الطالبني 10 /2
، ( 022 )، ( 022 )، برقم 90 /6عبد الرزاق يف املصنف  أخرج خرب ابن عباس رض  اهلل عنهما( 6)

 .0  / أحكام القرآن للجصاص : وانظر(.  1   )برقم   1 /0والبيهق  يف السنن الكربى 
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
هلا : "من رواية الشعيب عن ابن مسعود أنه قال( 11   )برقم  11 /0أخرج البيهق  يف السنن الكربى ( 2)

 .0  / أحكام القرآن للجصاص : وانظر أيضًا". إن جلس بني رجليهانصف الصداق و
عند أيب حنيفة إذا خال الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء مث طلقها فلها كمال املهر، وهو موافق ( 9)

 .لقول الشافع  يف القدمي
، 0  املنزين ص   ، خمتصنر    / ، تبيني احلقائق    / ، فتح القدير  9 / بدائع الصنائع : انظر 

 .10 /0، النجم الوهاج  0 /9، البيان  0 /  احلاوي الكبري 

 لو طلقها بعد اخللوة

لو قالت أسلم نفسي 
 إذا قبضت املهر

 



 184 كتـاب الصداق

كثري  ( )(وهو اختيار)، ( )[قة بعد الدخول يف أصح القولنيلََّطة للُمع ْتوال يلزمه امُل]
ني إذا فسخت النكناح  نِّة المرأة الِعع ْتوال ُم (1)[( )وبه قال أبو حنيفة]، ( )من أصحابنا

 .(0)؛ ألن الفرقة منها(6)[بينهما]
 

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .واختاره( ظ)يف (  )
 .وهو قوله القدمي، ويف اجلديد أن هلا املتعة، وهو األصح عند احملامل  وغريه، وجزم النووي بأنه األظهر(  )
، عجالة احملتاج    /0، روضة الطالبني 0  /2عزيز ، ال 0 /9، البيان  2 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .19 /0، النجم الوهاج 02  / 
 . 6/6،  املبسوط 0  خمتصر القدوري ص : انظر(  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .ونقل املزين يف فسخها جببه وعنته، أنه يثبت املتعة( 0)
 ".واتفقوا على تغليطه: "وقال الغزايل 
وامرأة العنني فلو شاءت أقامت : إال أن املزين حكى عن الشافع  يف هذا املوضع أنه قال: "اورديقال امل 

ال حق هلا، ألن الفرقة من قبلنها  : وهذا عندي غلط عليه، وقياس قوله: معه وهلا عندي متعة، قال املزين
 ".دوننه

 ".وهذا وهم من املزين يف النقل واستدراك منه يف احلكم: "مث قال 
، روضنة الطنالبني      /2، العزيز 01 /9، البيان 9  / ، الوسيط 21 /  احلاوي الكبري : نظرا 

0/   . 

 املتعة للمطلَّقة 
 بعد الدخول
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 ( )كتاب الوليمة
 

يـا  : )لعل  بن أيب طالب  ( )(قال ما روي أن رسول اهلل ) ( )[واألصل فيه]
 . (1)رواه ُبريدة ( )(س من وليمةْرعلي البد للع 

 .(6)ٌةد كَّؤ ُم ٌةنَّس ُسْرواعلم أن الوليمة على الُع
                                                 

كل خيط شددت به شيئًا وليس ببعيد أن يكون اشتقاق الوليمة من هذا؛ : الو ْلم: قال ابن فارس: الوليمة(  )
والئم، وقد يكون مشتقًا : معواجل. طعام العرس وليمة: ألنه يكون عند عقد النكاح، وأهل اللغة يقولون

إذا صنع الوليمة، فالوليمة ه  : اجتماعهما، والومل اجلمع، وأْوَلم الرجل يومل إيالمًا: من ومل الزوجني أي
 .مأدبة العرس

،  11، املصباح املنري ص  06 ، مقاييس اللغة ص 09 ، الزاهر ص 00 املنتخب للهنائ  ص : انظر 
والوليمة على ما ذكر الشافع  واألصحاب تقع على كل دعوة تتخذ ": ، وقال الرافع  0 الوجيز ص 

لسرور حادث من إمالك وختان وغريمها، لكن استعماهلا على اإلطالق يف العرس أشهر، ويف غريه يقيد، 
 .   /2العزيز : انظر". وليمة اخلتان وغريه: فيقال

 (.ت)أسقطت من (  )
 .قال رسول اهلل ( ت)يف (  )
، وفيه عبد الكرمي بنن   6/0، والسنن الكربى للبيهق  (090  )برقم  9 /9د يف املسند أخرجه أمح(  )

عبد اهلل بن بريدة عن أبيه حديث تزويج عل  بفاطمة، روى عنه احلسن بنن صناحل   : سليط، قال املزين
ن وعبد الرمحن بن محيد الرؤاس ، قال عثمان بن سعيد الدارم  سألت حيىي بن معني عن عبد الكرمي بن 

 .10 /2 هتذيب الكمال ". مل يرو عنه إال احلسن بن صاحل: سليط من هو؟ فقال
وهو الصحايب اجلليل بريدة بن احلصيب بن عبد اهلل بن احلارث األسلم ، نزل البصرة، شهد مشاهد بعد ( 1)

 .أحد، وشهد احلديبية وبيعة الرضوان، مات يف خالفة يزيد بن معاوية، وُدفن مبرو
 .26 / ، اإلصابة    / ، أسد الغابة    / خ الكبري التاري: انظر 
وهو أصح القولني بأهنا غري واجبة عند املاوردي والشريازي وغريه، والقول الوجه الثاين أهننا واجبنة،    (6)

 .وحكى الصيمري وجهًا أهنا فرض كفاية
، 1  /2عزينز  ، ال 2 /9، البيان    / ، الوسيط 6  ، التنبيه ص  9 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .69 /6، هناية احملتاج    /0روضة الطالبني 

 مشروعيتها

 حكمهـا
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الـنيب  ؛ ألن ( )وأقل الوليمة للمتمكن شاة، فإن مل ميكن اقتصر على ما يقدر عليه
 ومتر (4)أومل على صفية بسويق( ). 

، (1)عصنى، وأمث  ْبِجاإلجابة، فإن مل ُي ( )ولو دعاه مسلم إىل وليمة عرس يلزمه
الُعنْرس  ، ولو دعاه إىل (0)يف أصح القولني (6)ويف غري العرس تستحب اإلجابة وال جتب

، ولو كان (9)ُيْست ح بُّ، ويف اليوم الثالث ال (2)اإلجابة، وال جتب بُّح ت ْسيف اليوم الثاين ُي
                                                 

، هناينة احملتناج      /0، حتفة احملتاج 1  / ، أسىن املطالب    /0، روضة الطالبني  2 /9البيان  ( )
6/ 0 . 

 .ما يتخذ من احلنطة والشعري: السويق(  )
 .   ، املصباح املنري ص 00 /0 لسان العرب : انظر 
 . 00 ص: انظر. ، كتاب األطعمة، باب استحباب الوليمة عند النكاح(  0 )اود برقم أخرجه أبو د(  )
: حديث حسن غريب، انظنر : ، كتاب النكاح، باب ما جاء يف الوليمة، وقال(090 )والترمذي برقم  

 .    ص
 .6  انظر ص . ، كتاب النكاح، باب الوليمة(909 )وابن ماجة برقم  
 (.009  )قم بر    / وأمحد يف املسند  
 (.110 )تلخيص احلبري برقم : ، انظر(110 )وأخرجه ابن حجر، تلخيص احلبري برقم  
 .00 / : انظر(. 1 0 )وابن امللقن يف خالصة البدر املنري برقم  
 .تلزمه( ظ)يف (  )
 .ويف وجه أهنا فرض كفاية. وهو الظاهر من مذهب الشافع ، ويف الوجه الثاين أهنا مستحبة( 1)
، 1  /2، العزينز   2 /9، البيان    / ، الوسيط 0  ، التنبيه ص  9 /  احلاوي الكبري : رانظ 

 . 0 /0، النجم الوهاج    /0روضة الطالبني 
 .جيب( ظ)يف ( 6)
أهنا واجبة، ورجحه صاحب : وهو األظهر من الوجهني، وهو املذهب، واختار الشيخ أبو حامد واحملامل ( 0)

 .البينان
، النجم الوهاج     / ، عجالة احملتاج    /0، روضة الطالبني 6  /2، العزيز  2 /9 البيان: انظر 

 . 0 /6، هناية احملتاج  0 /0
 .جيب( ت)يف ( 2)
 .   /0، روضة الطالبني 0  /2، العزيز 21 /9، البيان 0  ، التنبيه ص 91 /  احلاوي الكبري ( 9)

 أقل الوليمة

 إجابة الدعوة 
 إىل الوليمة 
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 عناً وُّفرضًا مل يفطر، ويدعو هلم وينصرف، فإن كان تَط ( )(فإن كان)املدعو صائمًا، 
له أن يأكنل وال   ، إن كان مفطرًا ُيستحبُّ( )له أن يفطر ويقض  إن شاء ( )ُيست حب

أحـدكم   ( )إذا دعي: )قال أن النيب  ملا روي جابر  ( )جيب يف أصح الوجهني
 .(6)(فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك

وإن كان فيها معصية فإن علم أنه إذا حضر وقنروه وتركنوا املعاصن  يلزمنه     
يف أصح  (9)(أن حيضر)أال حيضر، وال جيوز  (2)وإن مل يعلم ذلك فاملستحب. (0)راحلضو

أرواح فإن كانت منصوبة ال حيضنرها،   (  )(ُصو ر ذات)، وإن كان فيها (0 )الوجهني
                                                 

 (.ظ)مكررة يف  ( )
 .استحب( ظ)يف (  )
 .21 /0، النجم الوهاج 29 /9، البيان 0  ، التنبيه ص 96 /  وي الكبري احلا(  )
". وهنو حسنن  : "ويف الوجه الثاين أنه جيب وحكى املاوردي وجهًا االثًا أنه فرض كفاية، قال الدمريي(  )

 .ورجح الشريازي يف التنبيه لزوم األكل، ولكن ترجيح املتأخرين للوجه الذي حكاه املصنف
 .21 /0، النجم الوهاج 1   / ، عجالة احملتاج 0  /  ي الكبري احلاو: انظر 
 .دعا( ت)يف ( 1)
 (.0   )، كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداع  إىل دعوة، برقم 660/ أخرجه مسلم ( 6)
 .0 66، برقم 0  / وأخرجه النسائ  يف الكربى  
 (.01 1)برقم  1  /  وابن حبان يف صحيحه  
،    /0، روضة الطالبني 2  /2، العزيز 20 /9، البيان    / ، الوسيط 99 /  ري احلاوي الكب( 0)

 .    / عجالة احملتاج 
 .ال يلزمه احلضور واملستحب( ظ)يف ( 2)
 .له احلضور( ظ)يف ( 9)
 .وهو ما رجحه القاض  ابن كج واملاوردي وغريمها( 0 )
،     / ، عجالة احملتناج     /0لبني ، روضة الطا2  /2، العزيز 99 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .02 /0النجم الوهاج 
 .صورات( ظ)يف (   )

إن كان يف الوليمة 
 معصية
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 .( )أ فال بأسوَطوإن كانت ُت
، وقنال بعن،   ( )عند الشنافع  رضن  اهلل عننه، وتركنه أوىل     ( )يكره ( )ارَثوالنِّ
، (2)، واحلسنن (0)(6)عن  خ ، وبنه قنال النَّ  (1)ال يكره، وال يستحب، وهو مبناح  :أصحابنا

                                                 

، 2  /2، العزينز  22 /9، البيان    / ، الوسيط  0 /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص (  )
 .1  /0روضة الطالبني 

 .رماه متفرقًا: اهوالنثر مصدر نثر ينثر، ومعن. النَِّثار بالكسر الضم لغة، اسم للفعل كالنثر(  )
 .واملقصود ما ينثر من سكر ولوز يف العرس أو غري ذلك من طيب ودراهم 
 . 9 /0، النجم الوهاج  2 ، املصباح املنري ص12 / حترير ألفاظ التنبيه : انظر 
 .مكروه( ظ)يف (  )
 .وهو الظاهر املنصوص، وبه قال معظم األصحاب(  )
واللوز والسكر يف العرس لو ترك كان أحب إيل ؛ ألنه يؤخذ خبلسنة   قال يف نثر اجلوز: "قال يف املختصر 

 .، وهو ما رجحه املاوردي وصاحب البيان"وهنبة
، أسىن  9 /0، النجم الوهاج  9 /9، البيان  0 /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص : انظر 

 .6  / ، الغرر البهية 0  / املطالب 
 .الثالث أنه يستحب وااللتقاط مكروه هذا الوجه الثاين، ويف وجه( 1)
 . 9 /0، النجم الوهاج    /0، روضة الطالبني 11 /2، العزيز  9 /9البيان : انظر 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن َذْهل بن سعد بن مالك النخعن  اليمناين مث   ( 6)

زماهنما وكان رجاًل صاحلًا فقيهًا متوقينًا قلينل   الكويف، أبو عمران، وكان مفيت الكوفة هو الشعيب يف 
 .يف آخر سنة مخس وتسعني: التكلف، مات سنة ست وتسعني، وقيل

، تذكرة احلفاظ 9  / ، حلية األولياء    / ، اجلرح والتعديل البن أيب حامت 2/ الثقات البن حبان  
 .10 /2، البداية والنهاية 6  /1، سري أعالم النبالء  0/ 

 .كنه كره انتهاب السكر، ملا سئل عنه هو والشعيب، ومل يكرهه الشعيبول( 0)
 (.2    )، برقم 62 / ، مصنف ابن أيب شيبة (10   )، برقم 20 /0سنن البيهق  الكربى: انظر 
 (.2    )برقم  60 / االختيار يف مصنف أيب شيبة : انظر( 2)

 النِّثــار
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، وهنو  (6)حنيفنة  (1)أيب ( )[هنو منذهب  ]و ( () )وابنن املننذر   ،(0 )( )وأبو عبيد
. (0)االختيار، ويستحُب ترك االلتقاط؛ ألنه يؤخنذ خبلسنة وهنب نٍة، وحينل ذلنك     

 .واهلل أعلم
 

                                                 

قاض  األديب املشهور، كان أبوه عبدًا روميًا لرجل من القاسم بن سالم البغدادي، الفقيه ال: أبو عبيد هو(  )
أقام ببغداد مدة طويلة، مث ويل القضاء بطرسوس، وصنف الكتب . هراة، وولد هبراة ورحل يف طلب العلم

الكثرية يف فنون، وكان ذا فضل ودين وورع وجود، من أشهر كتبه غريب احلديث، تويف مبكة سنة أربع 
 .ة االث وعشرين ومائتني، والصحيح األولوعشرين ومائتني، وقيل سن

، طبقات الشافعية البن 0  / ، تذكرة احلفاظ  1 /  ، هتذيب الكمال 00 / معرفة القراء : انظر 
 .60/ قاض  شهبة 

 . 9 /9البيان : انظر هذا االختيار( 0 )
عالم وممن يقتدي بنقله يف حممد بن إبراهبم بن املنذر أبو بكر النيسابوري نزيل مكة، أحد األئمة األ: هو ( )

اإلشراف يف معرفة اخلالف، واألوسط وهو : احلالل واحلرام، صنف كتبًا معتربة عند أئمة اإلسالم، منها
كان إمامًا جمتهدًا حافظًا ورعًا، : أصل اإلشراف، واإلمجاع، واإلقناع، والتفسري وغري ذلك، قال السبك 

 .تويف سنة مثاين عشرة واالمثائة
، طبقنات الشنافعية الكنربى    9  /  ، سري أعالم النبالء 2  / طبقات الفقهاء : مجته يفانظر تر 

 .92/ ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة  0 / 
 . 9 /9البيان : انظر هذا االختيار ( )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .أبو( ظ)يف ( 1)
 .62 /0 ، املبسوط  9 / خمتصر اختالف العلماء ( 6)
، 6   / ، عجالة احملتناج     /0، روضة الطالبني 11 /2، العزيز  0 /  الكبري  احلاوي: انظر( 0)

 . 9 /0النجم الوهاج 
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 ( )زكتاب القسم والنشو

  
 :  تعاىلقال اهلل             

  .اآلية( )
إن )، وكنذلك  ( )واعلم أنه إذا كان للرجل امرأة واحدة ال يلزمه أن يبيت  عندها

، ولو (0)(6)(، أو عند اجلواري(1)يف اخلان)وله أن يبيت )له امرأتان، أو أكثر  ( )(كانت
 (9)وإذا ،(2)ةع ن ْرُقمن النساء ال جيوز أن يبدأ بواحدة منهن إال ِب يبيت عند واحدة أراد أن

                                                 

 ".النون والشني والزاء أصل صحيح يدل على ارتفاع وعلو: "قال ابن فارس: النشوز(  )
 .لى بعلهابفتحتني هو املكان املرتفع من األرض، نشزت املرأة تنشز نشوزًا إذا استصعبت ع: والّنش ُز 
 .وكذلك نشز بعلها، إذا أضرهبا وجفاها 
 ".والنشوز كراهة أحد الزوجني معاشرة صاحبه: "وقال األزهري 
، املصنباح املننري   19 / ، حترينر ألفناظ التنبينه     99، مقاييس اللغنة ص 09 الزاهر ص : انظر 

 .91  ص
 .ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻژ . 2  : البقرة(  )
، 1  /0، روضة الطالبني 9/102، البيان 6  / ، الوسيط 2  ، التنبيه ص 02 /  ري احلاوي الكب(  )

 .0  / ، أسىن املطالب 99 /0النجم الوهاج 
 لو كان( ظ)يف (  )
 .96 املصباح املنري ص . هو ما يننزله املسافرون واجلمع خانات: اخلان( 1)
 .له أن يبيت عند اجلواري أو يف اخلان( ظ)يف ( 6)
، روضة 19 /2، العزيز 01 ، الوجيز ص 6  / ، الوسيط 2  ، التنبيه ص 02 /  اوي الكبري احل( 0)

 .1  /0الطالبني 
 .وهو الصحيح، ويف وجه أنه يبدأ مبن شاء( 2)
، روضنة الطنالبني   9  / ، الوسيط 9/109، البيان 2  ، التنبيه ص    /  احلاوي الكبري : انظر 

 .00 /0، النجم الوهاج  1 /0
 .فإذا( ظ)يف  (9)

 مشروعيته

 القسم يف املبيت
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 .( )( )عة يلزمه أن يبيت عند األخرىْرُقبات عندها ِب
، ( )اهرة، واملريضة، والصحيحة، واحلائ،، والطَّ( )يةمَّامُلسلمة، والذِّ. ويستوى فيه

 (0)، وال يلزمه(6)ة ليلةم ولأَلة، ولكن للحرة ليلتان، م احلرة، واأَل (1)[الزوجة]ستوي توال 
، واملستحب أن يقسم ليلة ليلة، وجينوز  (9)يف اجلماع (2)(بني املرأتني)التسوية  (0)يلزمه

 .(0 )ليلة، واالث ليال، ويكره الزيادة على الثالث
ش باللينل دون  يُّع الليل إال أن يكون عادته التَّ (  )م الليل والنهار يتبعْسوعماد الَق

 .(  )يل تابع النهاره هناره وهناره ليله، واللَُّلْيَللزارع َفالنهار، مثل احلارس ا
 قُّوب هلا؛ ألن ذلنك ح ن  ُهْوولو وهبت ليلتها من صاحبتها ال حيتاج إىل رضى امَل

                                                 

 .أخرى( ظ)يف (  )
 .9/109، البيان 2  ، التنبيه ص    /  احلاوي الكبري  ( )
 .  9/1، البيان    /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص (  )
، 9/109، البيان 0  / ، الوسيط 2  ، التنبيه ص 9  /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص  ( )

 .1  /0طالبني ، روضة ال60 /2العزيز 
 (ظ)أسقطت من ( 1)
،   9/1، البيان 9  / ، الوسيط 2  ، التنبيه ص    /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص  (6)

 . 1 /0، روضة الطالبني 69 /2العزيز 
 .يلزم( ت)يف ( 0)
 .بينهما( ت)يف ( 2)
 ،1 9/1ان ، البي2  ، التنبيه ص    /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص  (9)
 .وال زيادة على الثالث على املذهب( 0 )
، روضنة    9/1، البينان  9  / ، الوسيط 2  /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص : انظر 

 .06 /0، النجم الوهاج 1   / ، عجالة احملتاج  1 /0الطالبني 
 .تبع( ظ)يف (   )
، البينان  2  / ، الوسنيط  01 ص ، النوجيز     /  ، احلاوي الكبري 1  خمتصر املزين ص  (  )

 .2  /0، روضة الطالبني 61 /2، العزيز   9/1

 عماد القسم الليل

 أة ليلتهالو وهبت املر

القسم بني احلرة 
 واألمة
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، ولنو  (1)اهلبنة يف املسنتقبل   ( )عن ( )، وهلا أن ترجع( )عندها ليلتني ( )الزوج فيبيت
لألمنة   (2)[جينوز ]و (0)ن شاء من الباقياتهبا م صَُّخفله أن ي  (6)وهبت ليلتها للزوج

 .(0 )هاقُّها؛ ألنه ح اَلْوها دون م ِتم ْسمن ِق ُهَللِّح أن ُت (9)[ِةج وَّز امُل]
 ،(  )يمِقيف النهار لزيارة، أو طهارة، وال ُي (  )، وجيوز(  )وال يدخل يف ليلتها على غريها

                                                 

 .تبع( ظ)يف (  )
 .19 /2، روضة الطالبني 06 /2، العزيز 1 9/1، البيان    / ، الوسيط 09 /  احلاوي الكبري (  )
 .يرجع( ت)يف (  )
 .من( ظ)يف (  )
 .60 /2، روضة الطالبني 00 /2، العزيز 6 9/1، البيان    / ، الوسيط 0  /  احلاوي الكبري  (1)
 .من الزوج( ظ)يف ( 6)
 .وهو ما قطع به العراقيون وغريهم، وإليه ميل األكثرين، ويف وجه أنه يسوى بينهم( 0)
، عجالة احملتاج 19 /2، روضة الطالبني 00 /2، العزيز 1 9/1، البيان 0  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .90 /6، هناية احملتاج 6  / ، أسىن املطالب 1  /0، النجم الوهاج 2   /0
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 . 1 /0، روضة الطالبني  0 /2، العزيز 1  /  ، احلاوي الكبري 6  خمتصر املزين ص ( 0 )
، روضة الطالبني 61 /2، العزيز 01 ، الوجيز ص 0  /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص (   )

 . 0 /0، النجم الوهاج 9  /0
 .وجيوز على غريها( ظ)يف (   )
 :هذا هو الصحيح، وحكى الغزايل وجهني آخرين يف الوسيط(   )

 .أن النهار كالليل: أحدمها
 .أنه ال حجر فيه: واانيهما

 .ومقتضاه أن يدخل وخيرج كيف شاء 
، الننجم  10 /0بني ، روضة الطنال 66 /2، العزيز 2  / ، الوسيط 6  /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 0 /0الوهاج 

دخول الرجل على 
 غريها يف ليلتها
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إن كانت ساعة،  ءوال قضا ( )( )ةاد ي للِع ( )ولو مرضت جيوز أن يدخل عليها ليلة غريها
ت جيوز أن يقيم عنندها لينايل   َلُق، ولو َا( )وإن كان قدر نصف الليل، أو أكثر قضى

 .(1)وأيامًا بنية القضاء
أراد أن يستدع  كنل   (6)وإذا قسم فاألوىل أن يقصد كل واحدة يف مننزهلا، فإن

 (9)[نَُّهْنِمن ]فمن امتنعنت  له ذلك،  (2)[كان]يف ليلتها  (0)[منهن إىل مننزله]واحدة 
                                                 

 .لياًل( ت)يف (  )
 .للعادة( ظ)يف (  )
 .وهو ما نقله املزين يف املختصر(  )
 ".هذا سهو يف النقل أيضًا، إمنا هو يف يوم غريها: "ونص العمراين على قول األصحاب 
فأما ما نقله املزين : "لكن املاوردي ذكر يف احلاوي ما نصه. وجزم الرافع  بأنه سهو عند عامة األصحاب 

فقد كان أبو حامد اإلسفراييين ينسب املزين إىل اخلطنأ يف  " ويعودها يف مرضها ليلة غريها"عن الشافع  
، وهذا االعتراض فاسد، ونقنل  "ويعودها يف مرضها يف هنار غريها: "إن الشافع  إمنا قال: النقل، ويقول

ا إذا كان مرضها خموفًا، ألنه رمبا تعجل موهتا قبل النهار املزين صحيح، وجيوز له أن يعودها يف ليلة غريه
 ".ففاته حضورها، وهو املراد مبا نقله املزين

ال جيوز أن يدخل يف نوبة غري واحندة علنى ضنرهتا إال    : "وهو موافق ملا بينه الغزايل يف الوسيط بقوله 
 ".اللضرورة، كمرض خموف، أو مرض ميكن أن يكون خموفًا فيستبني حقيقة احل

، العزينز  6 9/1، البينان  2  / ، الوسيط 0  /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص : انظر 
2/ 61. 

 .وقدره القاض  حسني بثلث الليل، والصحيح أنه ال تقدير والرجوع فيه إىل العرف(  )
ني ، روضنة الطنالب  66 /2، العزيز 2  / ، البيان 2  / ، الوسيط 9  /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 0 /0، النجم الوهاج 9  /0
، أسىن املطالنب  2  / ، الوسيط 9  ، التنبيه ص 9  /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص ( 1)

 /   . 
 .ولو( ظ)يف ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 (.ت)أسقطت من  (2)
 (.ت)أسقطت من  (9)

 مكان املبيت 
 عند القسم
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يف  إىل منننزله وينأيت إىل بعضنهنَّ      بعضنهنَّ ِعْدت ْسن وله أن ي ] ( )سقط حقها
 .( ) ( ) [انمننزهل

 (6)، وإن(1)قسم هلا، وال نفقة يف أصح القنولني  ( )(بإذنه ال)ولو سافرت لنفسها 
 .(0)كان سفرها حلاجته فلها حق القسم، والنفقة

 .(0 ) (9)[هلنَّ]ليكون أحصن  (2)لهنطيستحب أن ال يعوليس لإلماء قسم، و
 اٍنولو كان يف خ  (  )(  )ضىيف بيت واحد إال بالرِّ (  )كن املرأتنيْسوليس له أن ُي

                                                 

، 6  /0، روضة الطالبني  6 /2، العزيز   9/1، البيان 0  / ، الوسيط 9  /  احلاوي الكبري  ( )
 . 0 /0النجم الوهاج 

 (.ظ)أسقطت من  ( )
أنه حيرم : وهو جواب الشيخ أيب حامد وغريه من العراقيني، ومل يورد صاحب البيان غريه، ويف وجه آخر(  )

وهو جواب أيب الفرج السرخس ، وقواه الرافع  وتبعه النووي، فرجحه يف الروضة، واستثىن الرافع  حال 
 .القرعة فإنه جيوز

، النجم الوهاج     / ، عجالة احملتاج 6  /0، روضة الطالبني  6 /2، العزيز 1 9/1البيان : انظر 
0/ 0 . 

 .بإذنه فال( ظ)يف (  )
 .وهو قوله يف اجلديد وهو الصحيح( 1)
، روضنة الطنالبني    6 /2، العزينز    9/1، البيان 0  / ، الوسيط 0  خمتصر املزين ص : انظر 

 .   / ، النجم الوهاج 0  /0
 .ولو( ظ)يف ( 6)
، روضة الطنالبني   6 /2، العزيز 0  / ، الوسيط    /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص  (0)

 ..6   / ، عجالة احملتاج 0  /0
 .يعظلهن( ت)يف ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .6 9/1، البيان    /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص  (0 )
 .امرأتني( ظ)يف (   )
، حتفنة  2  /0، روضة الطنالبني   6 /2، العزيز 1  /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص  (  )

 .1  /0احملتاج 
 .برضامها( ظ)يف (   )

لو سافرت إحدى 
 زوجاتـه

 القسم لإلماء

اجلمع بينهن يف 
 مسكن واحد
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 .( )يف بيت آخر ( )إحدامها يف بيت واألخرى ( )كنْسجيوز أن ُي
ها صَّبًا خ يِّت َاها بسبع لياٍل، وإن كانخصَّ رًاْككانت ِب بامرأة عليهن فإن ج ولو تزوَّ

قضاء، وبني السبع  بني الثالث بال (0)هار يِّخ أن ُي (6)يِبويلزمه يف الثَّ ،(1)( )[ليال]بثالث 
: (0 )رض  اهلل عنها حني تزوجها (9)قال ألم سلمة ؛ ملا ُروي أن النيب (2)مع القضاء

وبه قنال   (  )(تْرعندك ود  ت ْثلَّعندهّن وإن شئت َث ت ْعبَّعندك وَس ت ْعبَّإن شئت َس)
                                                 

 .يكون( ت)يف (  )
 .واآلخر( ظ)يف (  )
 .كما لو كان يف الدار حجر مفردة املرافق فله أن يسكنهن فيها(  )
، هناينة  1  /0، حتفة احملتناج     / ، أسىن املطالب 2  /0، روضة الطالبني  6 /2العزيز : انظر 

 . 2 /6احملتاج 
 (.ت)أسقطت من (  )
،  0 /2، العزيز 9  / ، الوسيط 9  ، التنبيه ص 2  /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص  (1)

 . 1 /0روضة الطالبني 
 .البيت( ظ)يف ( 6)
 .خيترها( ظ)يف ( 0)
، 11 /0، روضة الطالبني  0 /2، العزيز 0  / ، الوسيط 9  ، التنبيه ص 9  /  احلاوي الكبري  (2)

 .0   / عجالة احملتاج 
أم املؤمنني هند بنت أيب أمية، وامسه حذيفة، وقيل سهل بن املغرية بن عبد اهلل بن عمنرو بنن   : أم سلمة( 9)

 امسها، وشذ من قال إن امسها رملة، تزوجها النيب خمزوم القرشية املخزومية، مشهورة بكنيتها معروفة ب
بعد موت أيب سلمة بن عبد األسد، وكانت ه  وزوجها أول من هاجر إىل أرض احلبشة، توفيت سننة  

 .ستني من اهلجرة، وقيل سنة إحدى وستني، وقيل سنة تسع ومخسني
 .10 /2، اإلصابة 0 9 / ، االستيعاب  0 / ، سري أعالم النبالء 6  /0أسد الغابة : انظر 
 .تزوج هبا( ظ)يف ( 0 )
، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 602/ أخرجه مسلم يف صحيحه (   )

 ".إن شئت س بَّْعُت لك وإن س بَّْعُت لك س بَّْعُت لنسائ : "بلفظ( 60  )عندها برقم 
 .واللفظ له ومالك يف املوطأ، باب املقام عند البكر واألمي، 

= 

 التََّزّوج بامرأة عليهن



 116 لنشوركتـاب القسم وا

رضن  اهلل  - (0)، وإسنحاق (6)، وأمحد(1)، ومالك( )والنخع  ،( () )والشعيب ،( )أنس
ال جينوز يف البكنر وال يف الثينب إال بشنرط     : خالفًا أليب حنيفة فإنه قال] -عنهم
 .(9)(2)[القضاء

                                                 
= 

 . 9 ، وهذا لفظه، انظر ص (    )وأبو داود يف كتاب النكاح، باب املقام عند البكر برقم  
 .2  ، انظر ص (0 9 )وابن ماجة يف كتاب النكاح، باب اإلقامة على البكر برقم  
 (.6166 )برقم ( 06 /0 )وأمحد يف املسند  
 (.  1  )برقم  00 /0والبيهق  يف السنن الكربى  
من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسنم،  )أخرجه البخاري عن أنس موقوفًا (  )

 (.وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها االاًا مث قسم
 (.0   )، كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر برقم 0   / صحيح البخاري : انظر 
رضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عنندها عقنب   وأخرجه مسلم يف كتاب ال 

إنه رفعه لصدقت ولكنه قنال  : ولو قلت: قال خالد: "، وعنده 609/ : ، انظر( 6  )الزفاف برقم 
 ".السنة كذل

 (.  1  ( )  1  )، برقم  0 /0سنن البيهق  الكربى : وانظر أيضًا قول أنس يف 
شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو اهلمداين مث الشعيب، ولد لست سنني خلت هو عامر بن : الشعيب(  )

، وقيل سنة إحدى وعشرين، وقيل سنة سبع عشرة من اهلجرة، من الفقهاء يف الدين من خالفة عمر 
كان عالمة أهل الكوفة، وكان إمامًا حافظًا ذا فنون، مات سنة أربع ومائة وهو ابن اانتني ومثاين سننة،  

 .يل مخس ومائة، وقيل االث ومائةوق
، البداينة والنهاينة   69 /1، سري أعالم النبالء 0  / ، حلية األولياء  0 / مشاهري األمصار : انظر 

 .6  /6 ، الوايف بالوفيات 12 /9
 . 6 /2، املغين 9 9/1، البيان ( 691 )برقم    1/ مصنف ابن أيب شيبة : انظر(  )
 . 6 /2، املغين 9 9/1، البيان ( 691 )برقم    1/ ة مصنف ابن أيب شيب: انظر(  )
 .0  / ، حاشية الدسوق   / ، شرح خمتصر خليل للخرش    / مواهب اجلليل ( 1)
 . 1/ ، دقائق أويل النهى    /1الفروع ( 6)
 . 6 /2، املغين 9 9/1البيان ( 0)
 (.ت)أسقطت من  (2)
 .فاجلديدة والقدمية يف حكم القسم سواء( 9)

= 
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 وإن طنال ] لباقياتال قضاء ل ، مث( )( )عٍةْرجيوز إال بُق ال بواحدة منهنَّ سافر ولو أراد أن ُي

(6)للباقيات قضى عةْرُق بغري سافر هبا (1)وإن ( )( )[السفر
، ولو ننوى  (2)(0)[حنيفة خالفًا أليب] 

 .(0 )السفر يلزمه القضاء من وقت النية (9)[يف]املقام يف موضع 
 (  )[فرمبنا ] (  )[بالكالم]دالئل النشوز بقول أو فعل وعظها  (  )(من امرأته)ولو ظهرت 

                                                 
= 

 .09 / ، تبيني احلقائق    / ، فتح القدير    / ، بدائع الصنائع 2  /1املبسوط : ظران 
 .بالقرعة( ظ)يف (  )
،   9/1، البيان    / ، الوسيط 2  ، التنبيه ص    /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص (  )

 .09 /2العزيز 
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .ه كالطويلويف السفر القصري وجهني أصحهما أن(  )
، روضنة الطنالبني   20 /2، العزيز    ، الوسيط ص2  ، التنبيه ص   /  احلاوي الكبري : انظر 

 .0  / ، مغين احملتاج    /0، النجم الوهاج  6 /0
 .ولو( ظ)يف  (1)
، 20 /2، العزينز     / ، الوسيط 2  ، التنبيه ص 1  /  ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص (6)

 . 6 /0بني روضة الطال
 (.ت)أسقطت من  (0)
عند أيب حنيفة له أن يسافر بأيتهما من غري إقراع، وليس للباقني بعد الرجوع االحتساب عليه بتلك املدة، ( 2)

 .وليس عليه قضاء
 .1  / ، فتح القدير    / ، بدائع الصنائع 9  /1املبسوط : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
، 20 /2، العزيز   9/1، البيان    / ، الوسيط 1  /  الكبري  ، احلاوي0  خمتصر املزين ص ( 0 )

 . 6 /0روضة الطالبني 
 .منها( ت)يف  (  )
 (.ظ)أسقطت من  (  )
 (.ت)أسقطت من  (  )

 السفر بواحدٍة
 من نسائه

 نشوز املرأة
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يف املضنجع ويف   (1)النشوز هجرها ( )، فإن أظهرْت( )وتعتذر ( )وتندم عذرًا ( )تذكر
وال جياوز يف هجرة الكنالم   (2)(0)من كالمها (6)[االمتناع]ضمن هجراهنا يف املضجع 

، (0 )أوىلوز ضرهبا، وهذا الضرب مباح، والعفو ُشت على النُّرَّص مث إن َأ (9)(االاة أيام)
[ : وقولننه عننز وجننل          ](  )              

          
 .(  )، ال على اجلمععلى الترتيب (  )

                                                 

 .يذكر( ت)يف  ( )
 .أو يندم( ت)يف  ( )
 .ويعتذر( ظ)يف (  )
 .ظهر( ظ)يف (  )
 .يف النوم معهن: اهلجر هو الترك واإلعراض، وأهجروهن يف املضاجع، أي( 1)
 .19 / ، حترير ألفاظ التنبيه 09 الزاهر ص : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .الكالم( ظ)يف ( 0)
واهلجران املعترب هو اهلجران يف املضجع، وله أار ظاهر يف تأديب النساء، وأمنا اهلجنران   : "قال الرافع ( 2)

يف املضجع االمتناع عن الكالم، وهذا إن أراد  للقاض  الروياين أن يف ضمن هجراهنا" احللية"بالكالم فف  
 ".به االمتناع من الكالم يف تلك احلالة، فهو قريب، وإن أراد االمتناع املطلق فهو غريب

وهل جيوز له أن يضرهبا يف هذه احلال أم يكتف  بالوعظ واهلجر؟ قوالن، رجح الرافع  املننع، ورجنح    
 .العمراين والنووي اجلواز

، أسىن املطالب 2  /0، النجم الوهاج 69 /0، روضة الطالبني 22 /2، العزيز 9 9/1 البيان: انظر 
 .90 /6، هناية احملتاج 9  / 

 .االاًا( ت)يف  (9)
، 60 /0، روضة الطالبني 26 /2، العزيز 2 9/1، البيان 0  ، التنبيه ص0  /  احلاوي الكبري ( 0 )

 .6  /0النجم الوهاج 
 (.ت)أسقطت من (   )
 .  : نساءال(   )
وهو املنصوص عليه يف اجلديد فالعقوبات مترتبات على أحواهلا الثالث، ويكون الترتيب : "قال املاوردي(   )

= 



 111 لنشوركتـاب القسم وا

الظلم  ( )رفع ( )[يلزم على القاض ]الظامل منهما  ( )نبيَّولو تنازعا عند احلاكم، وت 
إىل جنب اقة لينكشنف   (1)اكمأسكنها احل ( )[عليه أمرمها]عن صاحبه، وإن أشكل 

 .(0)(6)األمر فيهما
وإن بلغ الشقاق بينهما إىل املشامثة، واملضاربة، وحتريق الثياب، وصارا من القنول  

وحكمًا من  (2)والفعل إىل ما ال حيل هلما فاملستحب للحاكم أن يبعث حكما من أهله
 (0 )ة واالجتماع، وحيكمهمنا َقْرمن أقارهبما حىت يفعال ما فيه الصالح من الُف (9)أهلها

                                                 
= 

إن خاف نشوزها وعظها فإن أبدت النشوز هجرها، فإن أقامت علنى  : مضمنًا يف اآلية، ويكون معناها
 ".النشوز ضرهبا

 .ووافقه النووي". تب الثالث، وعليها االعتمادهذه الطريقة املعتمدة يف املرا: "وقال الرافع  
 .وذكر الرافع  نقل القاض  ابن كج أنه إن ظهر النشوز فللزوج الوعظ واهلجران والضرب جيمع بينهما 
 :وذكر أيضًا نقل احلناط  يف حالة ظهور النشوز االاة أقوال 

 .أن له اجلمع بني الوعظ واهلجر والضرب: أحدها
 .وال جيمع خيري بينها: والثاين
 .أن األمر على الترتيب: والثالث

 .69 /0، روضة الطالبني 22 /2، العزيز 0  /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص : انظر 
 .ويتبني( ظ)يف (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .دفع( ت)يف  ( )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .القاض ( ظ)يف ( 1)
 .ولو( ظ)يف ( 6)
، 00 /0، روضة الطنالبني  90 /2، العزيز   9/1، البيان 0  ، التنبيه ص 0  /  احلاوي الكبري ( 0)

 .   /0النجم الوهاج 
 .أهلها( ظ)يف ( 2)
 .أهله( ظ)يف ( 9)
 .حيملها( ت)يف ( 0 )

 حتكيم احلكمني
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منهما الطالق، أو االفتداء منن   وال جيوز لواحٍد ( )نْيم َكاحلاكم حىت يرضيا بقول احَل
 (6)، وأبو حنيفة(1)، واحلسن( )، وبه قال عطاء( )( )[يف أصح القولني]ضى ماهلا إال بالرِّ

ن كل واحد ، فإن مل يرضيا بقول احلكمني أخذ احلاكم م-رض  اهلل عنهم- (0)وأمحد
 .، واهلل أعلم(0 )[(9)منهما] تنع ْمب امُلدِّؤ ، وُي(2)منهما ما وجب عليه

                                                 

، 90 /2، العزينز    1/1، البيان 0  ، التنبيه ص 6  /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص (  )
 .00 /0روضة الطالبني 

 (.ت)قطت من أس(  )
وهو اختيار املزين، واألصح كما رجح ذلك الغزايل والرافع  والنووي، فاحلكمان وكيالن، قال الغنزايل  (  )

والقول الثاين أهنما حكمان من قبل احلاكم وعليه ال يشترط رضامها، وهو اختينار ابنن   " وهو القياس"
 .املنذر والشيخ أيب إسحاق الشريازي والعمراين

،  9 /2، العزينز    9/1، البيان 1  / ، الوسيط 0  ، التنبيه ص6  /  ي الكبري احلاو: انظر 
 .1  / ، مغين احملتاج 10 /0، حتفة احملتاج    /0، النجم الوهاج  0 /0روضة الطالبني 

ال، إال أن جيعنل  : أخرج عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال له إنسان أيفرقان احلكمنان؟ قنال  (  )
 .بأيديهما الزوجان ذلك

 .2  /1، معرفة السنن واآلاار (220  )، برقم   6/1مصنف عبد الرزاق : انظر 
 .2  /1، معرفة السنن واآلاار ( 22  )، برقم   6/1مصنف عبد الرزاق ( 1)
 .   / فتح القدير : انظر( 6)
 .وهو الصحيح من املذهب( 0)
 .   /1، كشاف القناع 20 /2، اإلنصاف    /1الفروع : انظر 
 .عايل صاحبه( ظ)يف ( 2)
 . 0 /0، روضة الطالبني  9 /2، العزيز  1 /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص  (9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
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 ( )ــعلْ كتــاب الخُ 

  
           : تعناىل  ( )قوله ( )[واألصل فيه]

  
( ). 

 .(6)ضو ع افتراق الزوجني على ِعْلأن اخُل (1)(واعلم)
                                                 

اخلاء والالم والعني أصل واحد مطرد وهو مزايلة الش ء الذي : "من خلع، قال ابن فارس: اخُلْلع يف اللغة(  )
 ".كان يشتمل به أو عليه

نزعته، وخلعت املرأة زوجها خمالعة إذا افتدت منه وطلقهنا علنى   : لعت الثوب أخلعه خ ْلعًا أيومنه خ 
 .بالضم: الفدية فخلعها هو خلعًا، واالسم اخللع

اختلعت اختالعًا، وقد خلعها زوجها؛ : وإمنا قالت العرب يف افتداء املرأة من زوجها مباهلا: "قال األزهري 
فإذا فارق الرجل امرأته على عوض يصل إليه مننها  ... وجها والزوج لباسًا هلاألن املرأة جعلت لباسًا لز

 ".بدهنا عن بدنه، فسمى خلعًا هلذا املعىن، واهلل أعلم: فكأنه خالع للباسها عن لباسه، أي
، املصنباح املننري   60 / ، حترينر ألفناظ التنبينه     09 ، مقاييس اللغة ص  0  الزاهر ص : انظر 

 .10  ص
 (.ت)ت من أسقط ( )
 .قال اهلل( ت)يف (  )
 .9  : البقرة(  )
 .اعلم( ظ)يف ( 1)
هكذا عرفه املاوردي، وعرفه الرافع  بأنه الفرقة بعوض يأخذه الزوج، وقرر ابن امللقن تعريف النووي يف ( 6)

وذكر الدمريي بأن حصر " كما ذكره املصنف: "، فقال"بأنه فرقة بعوض بلفظ طالق أو خلع: "املنهاج
نووي ممنوع؛ ألنه حيصل أيضًا بلفظ املفاداة وبصرائح الطالق، وبلفظ الفسخ منع النينة، وبكناينات    ال

 .الطالق مع النية
، الننجم      / ، عجالة احملتاج  0 /0، روضة الطالبني  9 /2، العزيز 11 /  احلاوي الكبري  

 .   /0الوهاج 

 مشروعيته

 تعريفــه
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 .(  ( )[بائنة] ( )وتكون، وميلك الزوج العوض ( )(وأكثر) ،وجيوز مبهرها، وأقل
 .(0)(6)[خبالف الطالق] ،ْياحَل (1)يف حال ذلكحيرم وال 
ن بنه  ِرْقن ي )الطالق، واألوىل أن  (0 )يفكناية  (9)[أنه]القولني  (2)(والصحيح من)
، وعند (  )  رمحه اهللِنز ، وبه قال امُل(  )ظهر عند العوامأيكون  الطالق حىت (  )(لفظ

                                                 

 .أو أكثر( ظ)يف (  )
 .يكون( ت)يف (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
، 0  /2، العزينز  0 /0 ، البينان     ، التنبيه ص60 /  ، احلاوي الكبري 10 خمتصر املزين ص (  )

، مغنين  62 /0، حتفة احملتاج 2  / ، أسىن املطالب 9  /0، النجم الوهاج 29 /0روضة الطالبني 
 . 1 / احملتاج 

 .حالة( ظ)يف ( 1)
 (.ت)أسقطت من  (6)
 .1 /9، البيان  6 /  اوي الكبري ، احل10 خمتصر املزين ص ( 0)
 .واخللع يف أصح( ظ)يف ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .عن( ظ)يف ( 0 )
 .يكون بلفظ( ظ)يف (   )
 حقيقة اخللع هل هو طالق أو فسخ؟: أصل املسألة (  )
فاجلديد أنه طالق، وهو األظهر عند مجهور األصحاب، مث اخلالف يف لفظ اخللع هل هو كناية يف الطالق  

 .م صريح؟أ
، "وهذا هو الراجح نقناًل ودلنيالً  : "فاألصح عند املصنف أنه كناية فيه وهو ما رجحه الدمريي، وقال 

واختار الرافع  والنووي أن لفظ اخللع صريح يف الطنالق  . واألصح عند املاوردي والغزايل أنه صريح فيه
 .امللقن والشربيين إذا ذكر املال، فإن مل يذكره فكناية على األصح، وهو ما أيده ابن

، 00 ، 92 /2، العزيز 1 /9، البيان 6  / ، الوسيط  6 /  ، احلاوي الكبري 9  /1األم : انظر 
، حتفنة احملتناج   6  /0، النجم الوهناج  6   ، 1   / ، عجالة احملتاج 01 /0روضة الطالبني 

 . 1 / ، مغين احملتاج 02 /0
 .املزين أنه صريح الطالقونص املاوردي والشريازي على أن اختيار (   )

= 

 مب يكون اخللع؟

 اخُلْلع يف حال احليض

هل اخللع كناية أم 
 صريح يف الطالق؟
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 .( )الطالق ( )[يف]أيب حنيفة هو صريح 
فالدينار مردود، وله  ُةع ْجالرَّ (1)[له] ( )[يكون]بدينار على أن  ( )و طلَّقها واحدةول
 .(6)الرجعة

يلحقها صنريح  : يفة، فإنه قالخالفًا أليب حن ؛(0)ق أصاًلاَلالطَّ َةع ِلت ْخوال يلحق امُل
 .(2)الطالق دون الكناية

من )إذا أراد التخلص  :نِت طالق االاًا فالوجهأإن دخلت الدار ف: (9)[هلا] ولو قال
النيمني يف   (  )عنود ت (  )مث يتزوجها وال ،مث يدخل الدار ،أن خيالعها بطلقٍة (0 )(ذلك

                                                 
= 

 . 0/ ، املهذب  6 /  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .00/ ، البحر الرائق    / ، بدائع الصنائع  0 /6املبسوط (  )
 .خالعها( ت)يف (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .هلا( ظ)يف ( 1)
الطالق بائنًا ال رجعة فيه، ويكون للزوج مهر،  نقله املزين عن الشافع  يف املختصر وخ رَّج قواًل بأنه يقع( 6)

وذكر أنه قياس قول الشافع ، وحكى الربيع قواًل للشافع  موافق لقول املزين، وطريقة األكثنرين أننه   
بقول للشافع ، وإمنا خرجه الربيع احتمااًل، ومل حيكيه نقاًل، وليس للشافع  إال القول الذي نقلنه   ليس
 .عنه املزين

، العزيز 1  / ، الوسيط 906/ ، حلية العلماء 62 /  ، احلاوي الكبري 10 ر املزين ص خمتص: انظر 
 .92 /0، روضة الطالبني 0  /2

 .6 /9، البيان  0 /  ، احلاوي الكبري  0 ، خمتصر املزين ص 0  /1األم ( 0)
 .9  / ، تبيني احلقائق    / ، بدائع الصنائع  6/2املبسوط ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .منها( ظ)يف ( 0 )
 .فال( ظ)يف  (  )
 .يعود( ت)يف (   )

لو طّلقها بدينار على 
 أن له الرجعة

عة هل يلحق املختل
 طالق؟

إن : التخلص من قوله
دخلت الدار فأنت 

 طالق ثالثًا
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 .( )يفةخالفًا أليب حن ؛( )، وبه قال املزين( )أصح القولني
فتحل له، وال  ،مث يتزوجها ،خيالعها بطلقة ،إن وطئتِك فأنت طالق االاًا: ولو قال

، وال حيتاج إىل (6)، وهو اختيار امُلزين(1)لزوال النكاح الذي حلف عليه)اليمني  ( )عودت
مث  ،مث باعه ،إن دخلت الدار فأنت ُحرٌّ: ، وعلى هذا لو قال لعبده(0)(ث بعد اخللعْناحِل
 .(9)قت ْعالدار ال ُي (2)ه فدخلاتراش

 ْلقها لزمها ذلك، وإن مل يُقولك مائة فطلَّأو  ،أو على مائة ،مبائةقين لَِّط: ولو قالت
 (  )(ولنك : )، خالفًا أليب حنيفة يف قوهلنا (0 )ك على مائة؛ ألنه جواُب سؤاهلاُتْقطلَّ
 .(  )ةنمائ

لق؛ فأعطته حبينث يكنون   إن أعَطْيتين ألف درهم؛ فأنت طا: (  )[هلا]ولو قال 
                                                 

 .16  / ، عجالة احملتاج   0/1، النجم الوهاج    ، التنبيه ص 00 /  احلاوي الكبري (  )
 . 0 خمتصر املزين ص (  )
 .6/91املبسوط (  )
 .يعود( ظ)يف (  )
 .  0/1، النجم الوهاج    ، التنبيه ص 00 /  احلاوي الكبري ( 1)
 . 0 خمتصر املزين ص  (6)
 .يف قول االختيار وال حيتاج إىل احلنث بعد اخللع وإمنا ال تعود اليمني لزوال النكاح األول( ظ)يف ( 0)
 .ودخل( ظ)يف ( 2)
 .  0/1، النجم الوهاج 16  / ، عجالة احملتاج 00 /  احلاوي الكبري  (9)
، 0  /2، العزيز 2 /0 ، البيان 10 /  ، الوسيط22 /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص ( 0 )

 .6  /0روضة الطالبني 
 .ذلك( ظ)يف (   )
عند أيب حنيفة أهنا مل تكن ملتزمة للمال بالكالم األول فبق  إيقاع الزوج عليها مبال ابتداء، فإن قبلنت  (   )

 .وقع الطالق ولزمها املال، وإن مل تقبل مل يقع عليها ش ء
 . 2 /6املبسوط  
 (.ظ)من أسقطت (   )

التخلص من قوله إن 
وطئتك فأنت طالق 

 ثالثًا

لو قال هلا إن أعطيتين 
ألف درهم فأنت 

 طالـق
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 .( )( )(ال يقع)طاء رت اإلْعالق، وإن أخَّيقع الطَّ ( )(عن كالمه)
وزننًا دون العندد    ( )[ألفا]وإن أعطته ألفًا ع د دًا دون الو ْزن ال يقع، وإن أعطته 

، وإن أعطتنه  (2)املضنروبة  (0)لدراهملال يقع؛ ألنه اسم  (6)ًةر ْق، وإن أعطته ُن(1)طلقت
، وله ردها بالعيب (  )يقع (0 )ِةك اجلنس أو السَّ َةرديَّ (9)دية الغش ال يقع، وإن كانتر

 .(  )ويطالبها بألف جيدة من غالب نقد البلد
إن أعطيتين عبدًا فأنِت طالق فأي عبد أعطته وقنع الطنالق؛ لوجنود    : ولو قال

 .(  )الصفة، ومل ميلكه للجهالة فريجع عليها مبهر مثلها
مىت أعطيتين ألف درهم فأنِت طالق فهذا على التراخ ، ومنىت أعطنت   : ولو قال

                                                 

 .لكالمه( ظ)يف (  )
 .مل تطلق( ظ)يف (  )
، 01 /0، روضة الطالبني    /2، العزيز 0 /0 ، البيان 6  / ، الوسيط 00 /  احلاوي الكبري (  )

 . 1 /0النجم الوهاج 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .0  /0، روضة الطالبني 0  /2، العزيز 9/16، البيان  0 /  احلاوي الكبري ( 1)
 ".القطعة املذابة من الذهب والفضة: "وقال يف املعجم الوسيط. رة ه  سبيكة الفضةالنق( 6)
 .6 9/ ، املعجم الوسيط    / حترير ألفاظ التنبيه : انظر 
 .الدراهم( ت)يف ( 0)
 . 0 /  احلاوي الكبري ". ألنه ال ينطلق عليها اسم الدراهم: "وقال يف احلاوي( 2)
 .كان( ظ)يف ( 9)
 .احلديدة املنقوشة لتضرب عليها الدراهم السكة ه ( 0 )
 .0  / ، املعجم الوسيط    / حترير ألفاظ التنبيه : انظر 
 .0  /2، العزيز 9/16، البيان 629، البسيط ص 0  / ، الوسيط  0 /  احلاوي الكبري (   )
 .وهو أحد الوجهني، واألظهر عند النووي أنه يرجع إىل مهر املثل(   )
 .   /0، روضة الطالبني    /2، العزيز 9/16، البيان  0 /  بري احلاوي الك: انظر 
،  0 /2، العزيز 2  / ، الوسيط    ، التنبيه ص 0  /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص (   )

 .61 /0، النجم الوهاج 0   / ، عجالة احملتاج 06 /0روضة الطالبني 

إن : لو قال هلا
أعطيتين عبدًا فأنت 

 طالـق

مىت أعطيتين : لو قال
ألف درهم فأنت 

 طالـق

إن أعطته ألفًا عددًا 
 دون الوزن
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  .( )ليس له االمتناع من القبول، وهلا الرجوع، ووقع الطالق
: ، قال الشافع ( )ولو قالت طلقين االاًا ولك ألف فطلقها واحدة فله ُاُلُث األلف
: أصحابنا ( )، قال( )ولو مل يبق من طالقها إال واحدة فطلقها تلك الواحدة فله األلف

وهذا هو االختيار خالفًا للمزين فإننه   (6)الثلث (1)هذا إذا علمت ذلك فإن مل تعلم فله
أن لنه  : ؛ خالفًا لبع، أصحابنا(9)أو مل تعلم (2)[ذلك]األلف علمت  (0)الث: قال له

 .(  )(  )[علمت أو مل تعلم] (  )لفاأل (0 )[متام]
                                                 

،  0 /2، العزينز    /9، البيان    ، الوجيز ص  0 /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص  ( )
 .0   / ، عجالة احملتاج 06 /0روضة الطالبني 

، 10 /2، العزينز  2 /9، البيان    ، الوجيز ص 06 /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص  ( )
 .2  /0روضة الطالبني 

 . 1 خمتصر املزين ص (  )
 .وقال( ظ)يف (  )
 .له( ظ)يف ( 1)
 .و قول أيب العباس بن سريج وأيب إسحاق املروزيوه( 6)
، روضة الطالبني  1 /2، العزيز   9/ ، حلية العلماء 01/ ، املهذب 2  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .60 /0، النجم الوهاج 2  /0
 .االث( ظ)يف ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
، العزينز    9/ حلينة العلمناء   ، 01/ ، املهذب 2  /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص ( 9)

 .60 /0، النجم الوهاج 2  /0، روضة الطالبني  1 /2
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .األلف( ظ)يف (   )
 (.ت)أسقطت من  (  )
 .وهو ما رجحه النووي. وهو األصح عن القفال والشيخ أيب عل  وكبار األصحاب وأكثرهم(   )
فالرابع أن املسمى يبطل ويرجع إىل مهر املثل، واخلامس  ونقل الرافع  عن احلناط  أنه نقل قولني آخرين، 

 .أنه ال ش ء له
= 

طلقين ثالثًا : لو قالت
طلقها ولك ألف ف
 واحدة
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، وبه قنال  ( )قها االاًا فله األلف، فطلَّ( )ألفا ( )[أعطيك]قين واحدة لِّولو قالت َط
 .(6)ال ش ء له: ؛ خالفًا أليب حنيفة فإنه قال(1)، وأمحد( )أبو يوسف، وحممد

ن سنني جيوز، إذا كان معلومًا بان يتبنيَّ  (2)ولده سبع (0)لُفْكولو خالعها على أن ت 
(0 )م ُدُر الطعام واأُلو ُيَقدِّ ،(9)ضاعمدة الرِّ

 .(  )هلما لومًاحىت يصري مع ضاعة الرِّبعد مد 
 .(  )ه، وله عليها مهر مثلها، مث أصاب به عيبًا ردَِّبع ْيِنهولو خالعها على عبد 

                                                 
= 

، الننجم  2  /0، روضنة الطنالبني    1 /2، العزيز 01/ ، املهذب 00 /  احلاوي الكبري : انظر 
 .60 /0الوهاج 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .باأللف( ظ)يف (  )
، روضة الطنالبني   1 / ، الوسيط 01/ ، املهذب 09 /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص (  )

0/   . 
 .29/ ، البحر الرائق  1 / بدائع الصنائع : انظر قوهلما يف(  )
 .66 /1، كشاف القناع 1  /2، اإلنصاف  1 /1الفروع ( 1)
 .29/ ، البحر الرائق  1 / بدائع الصنائع ( 6)
 .يكفل( ظ)يف ( 0)
 .عشر( ظ)يف ( 2)
 .اإلرضاع( ظ)يف ( 9)
 .ُدم  مجع إيدام وهو ما يؤتدم به مع اخلبز واإلدام بالكسر واألدم بالضم ما يؤكل باخلبز أي ش ء كاناأُل( 0 )
 .9 ، املصباح املنري ص9/  لسان العرب : انظر 
، 0  /2، العزيز 1 /0 ، البيان 1  / ، الوسيط 0  /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص (   )

 . 0 /0روضة الطالبني 
 .قوله يف اجلديد، وهو قول عامة األصحاب وهو األظهر وهو(   )
 .ويف القدمي أنه يرجع بقيمته لو كان سليمًا 
، العزينز  9 /0 ، البينان   0/ ، املهنذب     /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص : انظر 

 .   /0، روضة الطالبني    /2

طلقين : لو قالت
واحدة أعطيك ألفًا 

 فطلقها ثالثًا

لو خالعها على أن 
 تكفل ولده

 ولو خالعها على 
 عبد بعينه
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: كما لو قال]قها يلزمه األلف، ألف، فطلَّ ( )ْق امرأتك ولكطلِّ: يبولو قال له أجن
 .( )( )[أعتق عبدك على ألف فأعتق يلزمه األلف

 (1)بإقراره والقنول  ( )ةئنابك على ألف درهم، وأنكرت لزمه طلقة ُتْقطلَّ: ولو قال
 .(6)قوهلا يف أنه ال ش ء له عليها

ًا، أو عبدًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو ّرع سواء كان الوكيل ُحْلوكيل يف اخُلوجيوز التَّ
صنومة،  ، واملستحب ملن وكَّله أن ُيَقدِّر  له البدل؛ ليكون أقطنع للخ (0)حمجورًا عليه

 .(9)أطلق الوكالة جيوز (2)وإن
من زوجها مبهر مثلنها   (  )أن خيلعها (  )كان التوكيل من الزوجة ي ْقتض  (0 )فإن

وج أن يطالنب  ها ليس للزَِّتمَّيف ِذ (1 )خالع الوكيل مبال (  )، مث إذا(  )نقدًا بنقد البلد
                                                 

 .فلك( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
،  6 /2، العزينز    /0 ، البيان  1 / ، الوسيط    /  ، احلاوي الكبري  1  خمتصر املزين ص ( )

 .00 /0، النجم الوهاج 0  /0روضة الطالبني 
 .اانية( ت)يف (  )
 .فالقول( ظ)يف ( 1)
، 66 /2، العزينز  11 / ، الوسيط 00/ ، املهذب 11 /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص  (6)

 .   /0روضة الطالبني 
 . 0 /6، هناية احملتاج 1  /0، النجم الوهاج 16 /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص ( 0)
 .ولو( ظ)يف ( 2)
 . 9 /0، روضة الطالبني 1  /2، العزيز 9 /0 ، البيان 12 /  احلاوي الكبري ( 9)
 .جاز( ظ)يف ( 0 )
 .مث إن( ظ)يف (   )
 .خيتلعها( ظ)يف (   )
 . 9 /9، روضة الطالبني 1  /2، العزيز 9 /0 ، البيان    / ، الوسيط 12 /  احلاوي الكبري (   )
 .إن( ظ)يف (   )
 .مبهر( ظ)يف ( 1 )

 خمالعة األجنيب

طلقتك على : لو قال
 ألف درهم

 التوكيل من الزوجة 
 يف اخللع

 التوكيل يف اخللع
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ثنل ال يلزمهنا   ، وإن زاد الوكيل على مهر امل( )باالستيفاء يف أصح الوجهني الوكيل
ت للوكيل مائة فنزاد  ، وكذلك لو مسَّ( )الزيادة، وال يلزم الوكيل أيضًا؛ ألنه مل يضمن

 .( ) لنالوكي
 يقتض  اخللع مبهنر املثنل كناماًل حنااًل بنقند       ( )وإن كان للزوج فإن أطلق

  (9)، وإن(2)مبهر املثنل يف أصنح القنولني    (0)نًائابخالف يقع الطالق  (6)، فإن(1)البلد
 ، وبنه قنال   (0 )ر فقال خالع مبائة فخالع بأقل ال يقع الطالق يف أصنح القنولني  دََّق

                                                 

 .وهو ظاهر مذهب الشافع (  )
، روضة الطالبني    /2، العزيز  0/ ، املهذب 21 /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص : انظر 

0/ 9 . 
 .وهو املنصوص(  )
 .9 /0 ، البيان  0/ ، املهذب 60 /  ، احلاوي الكبري  1  ص خمتصر املزين: انظر 
 .أن الواجب أكثر األمرين من مهر املثل، وما مسته ه  وزيادة الوكيل: وهو األصح، والقول الثاين(  )
، 0 /0 ، البينان     / ، الوسيط    ، الوجيز ص  0/ ، املهذب  6 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .   /0الوهاج ، النجم    /2العزيز 
 .طل ق( ظ)يف (  )
 . 9 /0، روضة الطالبني 0  /2، العزيز   /0 ، البيان 60 /  احلاوي الكبري ( 1)
 .وإن( ظ)يف ( 6)
 .اانيًا( ت)يف ( 0)
 .وهو ما رجحه العراقيون، والقول الثاين أنه ال يقع( 2)
خالع به الوكيل، وأخذ العوض ويقنع   وذكر يف احلاوي قواًل االثًا وهو أن الزوج باخليار بني إمضاء ما 

 .أنه يقع الطالق بائنًا مبهر املثل: الطالق بائنًا، وبني فسخه ويقع الطالق رجعيًا، ورجح الرافع  والنووي
، روضنة الطنالبني      /2، العزينز    /0 ، البيان  0/ ، املهذب 62 /  احلاوي الكبري : انظر 

0/ 9 . 
 .ولو( ظ)يف ( 9)
 .يف املختصر، ومل يذكر املاوردي غريه، وهو ما رجحه النووي وهو املنصوص( 0 )
،  9 /0، روضنة الطنالبني      /2، العزيز 61 /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص : انظر 

= 

 التوكيل من الزوج 
 يف اخللع
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ض إلينه االجتنهاد   وَّإذا أطلق فخالف ألنه َف ( )؛ ألنه مل يأذن له فيه، وخيالفه( )املزين
 .( )قوله وهاهنا خالف نصَّ

 .(1)من املري، بالقليل والكثري ( )[اخللع]وجيوز 
 وصنيةٌ  يادُةاملثل والزِّ (0)(بقدر مهر) مريضة مرض املوت يصحُّ (6)وإن كانت املرأة

واهلل . (9)ِثُلن الكل من الثُّ ُرب ت ْعُي: ؛ خالفًا أليب حنيفة فإنه قال(2)ثُلمن الثُّ ُرب ت ْعُيوج َفللزَّ
 .أعلم
 

                                                 
= 

 .   /0، النجم الوهاج     / عجالة احملتاج 
 . 1 خمتصر املزين ص (  )
 .وخيالف هذا( ظ)يف (  )
فيما قدر العوض فيه ال يقع الطالق؛ ألنه خالف نصه : ومن أصحابنا من قال: "قال الشريازي يف املهذب(  )

وفيما أطلق يقع الطالق؛ ألنه مل خيالف نصه، وإمنا خالفه من جهة االجتهاد، وهذا يبطل بالوكيل يف البيع 
 ...".فإنه ال فرق بني أن يقدر له الثمن فباع بأقل منه وبني أن يطلق فباع مبا دون مثن املثل

وفيهما : "وهو األخذ بظاهر النصني فقال: وذكر الرافع  أن ما ذكره الروياين هو أحد طريق  األصحاب 
 ".األخذ بظاهر النصني، وهو الذي أورده الشيخ أبو حامد: أحدمها: طريقان لألصحاب

 .مث أورد الفرق بني املسألتني كما ذكرها املصنف 
 . 9 /0الطالبني ، روضة    /2، العزيز  0/ املهذب : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .  /9، البيان 69 /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص ( 1)
 .ه ( ظ)يف ( 6)
 .مبهر( ظ)يف ( 0)
، النجم   /9، البيان    ، التنبيه ص  0/ ، املهذب 00 /  ، احلاوي الكبري  1 خمتصر املزين ص ( 2)

 .2  /0الوهاج 
 .0  / ، فتح القدير 9  / بدائع الصنائع ، 91 ،  9 /6املبسوط ( 9)

 خمالعة املريضة

 اخللع من املريض
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 ( )كتاب الطالق

  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ   :تعنناىل ( )لننهوق ( )[واألصننل فيننه]

ژپ
 .اآلية ( )

 .(6)(1)[واالعتبار يف الطالق بالرجال]
وإن كان عبندًا   (0)(اميلك من امرأته االث طلقات إن كان حرًّ)واعلم أن الزوج 

 .(0 )(9)حرة أو أمة (2)ميلك طلقتني، سواء كانت الزوجة
                                                 

 .من َطُلق بضم الالم وهو أجود وَطَلقت بفتح الالم جائز الطالق ( )
 .الطاء والالم والقاف أصل صحيح مطرد واحد وهو يدل على التخلية واإلرسال: "قال ابن فارس 
ى حيث شاءت، وَطلَّْقُت البالد وكلهم يقولون طالق بغري هاء، ومنه نعجة طالق، والطالق الناقة ترسل ترع 

 .إذا تركتها
 .ح لُّ عقد النكاح بلفظ الطالق أو غريه: ويف الشرع 
، أسنىن  06 ، املصباح املنري ص1  /0 ، لسان العرب 192، مقاييس اللغة ص   الزاهر ص: انظر 

 .62 / ، مغين احملتاج  6 / املطالب 
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .قال اهلل( ظ)يف (  )
 . : طالقال(  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 . 0/0 ، البيان  2 /  احلاوي الكبري  (6)
 .إذا كان حرًا حيمل االث طلقات( ظ)يف ( 0)
 .املرأة( ظ)يف ( 2)
 .أمة واالعتبار يف الطالق بالرجال خالفًا أليب حنيفة( ظ)يف ( 9)
 .0 /2، حتفة احملتاج 2  / ، الغرر البهية 20 / ، أسىن املطالب  0/0 ، البيان 02/ املهذب  (0 )

 مشروعيته

ّر والعبد ما ميلكه احل
 من عدد الطالق
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أبغ، احلنالل إىل اهلل  : )احلال بينهما عامرة لقوله  ( )ويكره الطالق إذا كانت
 .( )(تعاىل النكاح ( )الل إىل اهللالطالق، وأحبُّ احل

كل : أن يقول (6)[مثل] (1)ال على العموم ( )[حبال]وال ينعقد الطالق قبل النكاح 
: أن يقول المرأة بعيننها  (2)[مثل]اخلصوص،  (0)[ال على]امرأة أتزوجها فه  طالق، و

                                                 

 .كان( ظ)يف (  )
 .إليه( ت)يف (  )
ما أحل اهلل عز وجل حالاًل وأحب إليه من النكاح، (: "0209 )، برقم 26 /9قال يف كننز العمال (  )

 .أخرجه ابن الل والديلم  عن ابن عمر" وال أحل حالاًل أكره إليه من الطالق
 .96 6قم ، بر 6/ الفردوس مبأاور اخلطاب : انظر 

 .أبغ، احلالل إىل اهلل تعاىل الطالق: وأما قوله
أخرجه أبو داود يف سننه مرساًل وموصواًل، فاملرسل عن أمحد بن يونس عن معرف بن واصل عن حمارب  

 (.ما أحل اهلل شيئًا أبغ، إليه من الطالق)داار رفعه بلفظ  ابن
 ".مرسلوهذا : "قال(. 00  )، برقم  0 سنن أيب داود ص : انظر 
وإن أخرجه احلاكم يف مستدركه من جهة حممد بن عثمان بن أيب شيبة عن أمحد بن يونس هذا فوصنله   

 (.ما أحل اهلل شيئًا أبغ، إليه من الطالق: )بإابات ابن عمر فيه ولفظه
 (. 09 )، برقم    / املستدرك للحاكم : انظر 
، وصننع أيب داود  "ال أراه حفظه: "له، وقالورجح الدارقطين وأبو حامت املرسل، وصحح البيهق  إرسا 

مشعر هبذا فإنه قدم الرواية املرسلة، مث رواه أبو داود متصاًل عن كثري بن عبيد عن حممد بن خالد الوهيب 
 (.02  )عن مفرق برقم 

    /0، وكذلك البيهق  يف سننه الكنربى  (9 0 )برقم  69 وأخرجه ابن ماجة بلفظ املصنف ص  
 .وأورده ابن اجلوزي يف العلل املتناهية، وابن حجر يف تلخيص احلبري ،( 60  )برقم 

 .01 / ، تلخيص احلبري 2 6/ ، العلل املتناهية    /0سنن البيهق  الكربى : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .العموم وال على اخلصوص، والعموم( ظ)يف ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)   (.ظ)أسقطت من ( 6)

(0 ) 

 (.ظ)ن أسقطت م( 2)

 حكم الطالق 
 واحلال عامرة

 الطالق قبل النكاح
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ينعقند  : يفة؛ خالفًا أليب حنيفة، ومالك، فإن عند أيب حن( )تزوجتك فأنِت طالق ( )إن
 .( )ينعقد على اخلصوص: ، وعند مالك( )بكل حال

 كنون لنه الرجعنة يف    تل (1)(الطالق يسنتحب أن يطلنق واحندة   )وإذا أراد 
 ، وال حيرم علينه أن يطلقهنا االانًا    (6)املدخول هبا، ويكون خاطبًا لغري امَلْدخول هبا

، (  )، والشنعيب (0 )، وعبد الرمحن بنن عنوف  (9()2)، وبه قال احلسن بن عل (0)معًا
                                                 

 .إذا( ظ)يف (  )
 .0/66 ، البيان   9/ ، حلية العلماء 00/ املهذب (  )
وهذه املسألة تبتين على أصلنا أن ما حيتمل التعليق بالشرط كالطالق والعتاق والظهنار  : "قال يف املبسوط(  )

 .جيوز إضافته إىل امللك ع ّم أو خ صَّ
 .2 / الرائق  ، البحر   / ، فتح القدير 6/96املبسوط : انظر 
 . 0 / ، حاشية الدسوق  10 القوانني الفقهية ص (  )
 .أن يطلق زوجته يستحب له أن يطلقها واحدة( ظ)يف ( 1)
، حبر املنذهب  09/ ، املهذب 22 /  ، احلاوي الكبري 11 خمتصر املزين ص : انظر. وهو املنصوص( 6)

 .26 /2، العزيز 0/20 ، البيان   /0 
، حبر املنذهب  1  ، التنبيه ص 09/ ، املهذب 22 /  ، احلاوي الكبري 11 زين ص خمتصر امل: انظر( 0)

 .26 /2، العزيز 0/20 ، البيان 2  ، الوجيز ص   /0 
، احلسن بن عل  بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرش  اهلامش ، سبط الننيب  ( 2)

احلسن وعق عنه ينوم سنابعه،    اجلنة مساه النيب ، وهو سيد شباب أهل وأمه فاطمة بنت الرسول 
 .هن، ودفن بالبقيع9 وكناه أبا حممد، ولد يف شعبان يف السنة الثالثة من اهلجرة، وتويف سنة 

 .60/  ، الوايف بالوفيات 62/ ، اإلصابة 00 / ، سري أعالم النبالء   / أسد الغابة  
لتهنئك اخلالفة، : ه عائشة اخلثعمية قالت له بعد قتل أبيهأن امرأت: 2 0  أخرج البيهق  يف سننه برقم ( 9)

 ...".بقتل عل  تظهرين الشماتة اذهيب فأنت طالق االاًا: قال
 .   /2، واملغين 6  /0سنن البيهق  الكربى : انظر 
أن عبد الرمحن بنن  ( 1 0  )، أخرج البيهق  يف سننه الكربى برقم 99 /1ذكره الشافع  يف األم ( 0 )

 .طلق امرأته االاًا فلم يعب ذلك عليه أحد عوف 
 .   /2، املغين  009 مصنف ابن أيب شيبة : ، وانظر9  /0سنن البيهق  الكربى : انظر 
 .يطلقها االاًا: أخرج عنه ابن أيب شيبة أنه سئل عن رجل أراد أن تبني منه امرأته قال(   )

= 
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 .-- ( )وإسحاق، وأمحد يف رواية
 .( )أن يطلقها يف طهر مل جيامعها فيه: وطالق السنة
، ( )أن يطلقها يف احلي،، أو يف طهر جامعها فيه ومل يظهر احلمل: وطالق البدعة

وإن ) (0)[الطنالق ] (6)، ولو طلق يف حال البدعة وقنع (1)بان محلها فال بدعة ( )ولو
، ويستحب أن يراجعهنا  (  )؛ وأصحاب الظاهر(0 )؛ خالفًا للشيعة(9)(2)(عصى، وأمث

 .(  )وقت االستحباب لازولو مل يراجعها حىت طهرت 
الصغرية اليت مل حتن،،  : لطالقهن سنة وال بدعة (  )(ال يكون)وأربع من النساء 

                                                 
= 

 .   /2، املغين 0090 ، ورقم  6/ مصنف ابن أيب شيبة : انظر 
 .وه  اختيار اخلرق ، واملذهب التحرمي كما نص عليه املرداوي ( )
 .09/ ، دقائق أوىل النهى  1 /2، اإلنصاف  0 /1، الفروع    /2املغين : انظر 
واملشنهور أن السننة   : "، وقال يف العزيز6  ، التنبيه ص21 /  ، احلاوي الكبري 6 1التلخيص ص (  )

 .9 0/1، النجم الوهاج 20 /2العزيز ". ال صغرية وال آيسةطالق مدخول هبا ليست حبامل و
 .22 /2، العزيز 6  ، التنبيه ص 09/ ، املهذب 21 /  ، احلاوي الكبري 6 1التلخيص ص  ( )
 .وإن( ظ)يف (  )
 .22 /2، العزيز 0/09 ، البيان 2  ، الوجيز ص 6  ، التنبيه ص 21 /  احلاوي الكبري ( 1)
 .يقع( ظ)يف ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 .وإن كان عاصيًا مأاومًا( ظ)يف ( 2)
 .0/09 ، البيان 09/ ، املهذب 26 /  احلاوي الكبري ( 9)
 .0  / ، التاج املذهب 6  / ، البحر الزحار 9  /2، املغين 0 9/ حلية العلماء ( 0 )
ينفذ ذلك الطنالق،   مل: فإن طلقها طلقة أو طلقتني يف طهر وطئها فيه أو يف حيضتها: "قال ابن حزم(   )

 . 6 /9احمللى : انظر". وه  امرأته كما كانت إال أن يطلقها كذلك االثة أو االاة جمموعة فيلزم
 .22 /2، العزيز 0/09 ، البيان 21 /  احلاوي الكبري (   )
 .ليس( ظ)يف (   )

 طالق السُّنة

 طالق الِبْدَعة

نساء ال بدعة وال 
 سنة يف طالقهن
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 .( )واآليسة من احلي،، واحلامل، واليت مل يدخل هبا زوجها
نت طالق االاًا للسنة، فإن كانت يف زمان السنة طلقت االاًا أ: ولو قال ملن حتي،

نويت بقويل للسنة أن يقع يف كل طهر طلقة كمنا قنال أبنو    : ، ولو قال( )يف احلال
: للمرأة ( )ل يف احلكم، وهو على ما نوى بينه وبني من اهلل تعاىل، فنقولب ْقمل ُي ( )حنيفة

ية فيما بينك وبنني  ِعْجر  (0)ه : (6)للزوج (1)ونقول ُبر أنت بائن يف احلكم فعليك اهَل
 البدعنة   (0 )يف حال (9)، ولو كان(2)ها إن قدرتؤلك وط لَّاهلل تعاىل فمىت راجعتها ح 

 أردت اإليقناع : ولنو قنال   (  )سُّنَّةال (  )(يصري يف حال)حىت  (  )[الطالق]مل يقع 
علنى   َظلَّن احلال؛ ألننه غَ يف  (  )[الثالث]ة سبق به لساين يقع نَّيف احلال، وقويل للسُّ

                                                 

 .املختلعة فطالق احلائ، على مال جائز: وذكر املاوردي أيضًا(  )
 .6  /0 ، البيان 6  ب، التنبيه ص /  ل /0، هناية املطلب 21 /  ري احلاوي الكب: انظر 
، حلينة العلمناء    6 / ، الوسيط 10 ، التنبيه ص 01 /  ، احلاوي الكبري 11 خمتصر املزين ص (  )

 . 2/10، العزيز 9  /0 ، البيان 0 9/ 
 .فعنده رمحه اهلل يقع عند كل طهر طلقة(  )
 .19 / ، البحر الرائق  2 / ، العناية  9 / يني احلقائق ، تب 2 / فتح القدير : انظر 
 .فيقول( ظ)يف (  )
 .ويقول( ت)يف ( 1)
 .الزوج( ت)يف ( 6)
 .وه ( ظ)يف ( 0)
، البينان   6 / ، الوسنيط  01 /  ، احلاوي الكنبري  11 خمتصر املزين ص : انظر. وهو املنصوص( 2)

 .6/9ة احملتاج ، هناي0/111، النجم الوهاج  2/10، العزيز 0  /0 
 .كانت( ت)يف ( 9)
 .حالة( ت)يف ( 0 )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .تصري إىل حالة( ظ)يف (   )
 .22/ ، املهذب 10 ، التنبيه ص 01 /  ، احلاوي الكبري 11 خمتصر املزين ص (   )
 (.ت)أسقطت من (   )

قال ملن حتيض أنت 
 طالق ثالثًا للسنة
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 .( ) هننفس
النثالث   ( )أنت طالق االاًا للبدعة، فإن كان الزمان زمان البدعة وقعت: ولو قال

: ، ولو قنال ( )يف احلال، وإن كان الزمان زمان السنة ال يقع حىت يدخل زمان البدعة
؛ ألننه  (1)[ليف احلا]يقع  ( )[وقويل للبدعة سبق إليه لساين]أردت اإليقاع يف احلال، 

 .(6)على نفسه َظلََّغ
أكنرب  : ، ولنو قنال  (9)أكثر الطالق وقع النثالث  (2)[طالق]أنِت : قال (0)وإن
 .(  )طلقة، نص عليه (  )أو أمت أو ملء الدنيا وقعت (  )[الطالق] أو أكمل (0 )بالباء

، قنال  (  )َقت السنائلة وغريهنا  َطُلكل امرأة يل طالق : طلقين فقال: ولو قالت
غنري السنائلة ال    ُتْيو إذا قال ن : ، قال أصحابنا(1 )إال أن يكون عزهلا بنيته:  الشافع

                                                 

 .60 ، التعليقة الكربى ص 01 /  احلاوي الكبري (  )
 .وقع( ظ)يف (  )
 .9  /0 ، البيان  6 ، التعليقة الكربى ص 01 /  اوي الكبري احل ( )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 .9  /0 ، البيان 01 ،  0 /  احلاوي الكبري  (6)
 .ولو( ظ)يف ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .وهو املنصوص يف األم( 9)
 .   /0 يان ، الب21/ ، املهذب 6  /  ، احلاوي الكبري  0 /1األم : انظر 
 .الطالق( ظ)يف ( 0 )
 (ت)أسقطت من (   )
 .يقع( ظ)يف (   )
 .0  /0 ، البيان 21/ ، املهذب 6  /  ، احلاوي الكبري 02 /1األم : انظر(   )
 . 2/10، العزيز 0  ، الوجيز ص  6 / ، الوسيط 1  /  احلاوي الكبري (   )
 .16 خمتصر املزين ص ( 1 )

أنت طالق : لو قال هلا
 ثالثًا للبدعة

أنت طالق : لو قال
 أكثر الطالق

طلقين، : لو قالت
 كل امرأة  :فقال

 يل طالق
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هو االختيار؛ إال أن يكون  ( )، وهذا( )فيما بينه وبني اهلل تعاىل ُلب ْقيف احلكم وُي ( )لب ْقُي
تزوجت ع ل َّ غريي، : الزوج فقالت (1)على ما قال مثل إن عاتبت ( )داللة احلال تدل

، ذكنره  (0)ل يف احلكنم ب ْقُي (6)(غري السائلة)أردت : امرأة يل طالق مث قال لُُّك: فقال
 .-رمحه اهلل- (2)القفال
ق، والفنراق  اَلالطَّ: ألفاظ الطالق االاة (0 )وصريح: (9)[قال الشافع  رض  اهلل عنه]

أو مفارقنة، أو  )طلقتك، أو فارقتك، أو سرحتك، أو أننت مطلقنة،   : والسراح، فإذا قال
 (  )الفنراق  ؛ خالفنًا أليب حنيفنة يف  (  )(  )يقع الطنالق؛ وإن مل يننوه   (  )(ةمسرح

                                                 

 .تقبل( ظ)يف (  )
أكثر األصحاب، واختاره الشريازي يف املهذب والعمراين، وهو املذهب، وفينه قنول بأننه     وهو قول(  )

 .ظاهنرًا يقبل
،  2/10، العزينز     /0 ، البيان  6 / ، الوسيط 20/ ، املهذب 1  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .0/116النجم الوهاج 
 .تعاىل هذا( ظ)يف (  )
 .يدل( ظ)يف (  )
 .عاينت( ظ)يف ( 1)
 .غريها( ظ)يف ( 6)
 .0/116، النجم الوهاج  0  / ، عجالة احملتاج  2/10، العزيز  6 / الوسيط ( 0)
 . 2/10العزيز ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .هو ما وقعت به الفرقة من غري نية: الصريح( 0 )
 .9/22، البيان  /  احلاوي الكبري : انظر 
 .أنت مسرحة أو أنت مفارقة( ظ)يف (   )
 .ينو( ظ)يف (   )
 .6  ، التنبيه ص  2/ ، املهذب  /  ، احلاوي الكبري 16 خمتصر املزين ص (   )
 .املفارقة( ت)يف (   )

 صريح الطالق
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 .( )( )[وخالفًا لبع، أصحابنا]، ( )( )راحسوال
يف  ِكُتن ْقلََّط: بالفارسية ترا ب ِهْشُتم كان صرحيًا؛ ألننه تفسنري قولنه   : ولو قال

صنريح  ال : ، وقنال (0)(6)ريخصنط ؛ خالفًا لبع، أصحابنا، واختناره اإل (1)العادة
ا َذُتنرا ج ن  : (9)(بنأن يقنول  )، ولو فسَّر  الفراق، والسراح بالفارسّية (2)يف الفارسية

، وكنذا أقنول يف   (  )، ال يكون صرحيًا عنندي (  )مد ْرا َكه ُر (0 )[ُترا]م، أو د ْرَك
                                                 

 .املسرحة( ت)يف (  )
أنت طالق أو أنت الطالق، أو طلقتك أو أنت : فالصريح عند أيب حنيفة هو لفظ الطالق أو التطليق مثل(  )

 . / ، فتح القدير  0 / نائع ، بدائع الص11 فتح القدير ص : انظر. مطلقة
 (.ت)أسقطت من (  )
 .فهو حيك  قواًل له يف القدمي، وبه قال الطربي واحملامل (  )
 .2/102، العزيز 0/22 ، البيان 61 / الوسيط : انظر 
، حتفة 21 /0، النجم الوهاج 6   / ، عجالة احملتاج   2/1، العزيز 61 / الوسيط . وهو املذهب( 1)

 .  /2احملتاج 
 .االصطرخ ( ت)يف ( 6)
احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد اإلصطخري شنيخ الشنافعية ببغنداد،    : اإلصخطري هو( 0)

وحمتسبها ومن أكابر أصحاب الوجوه يف املذهب، وكان ورعًا زاهدًا ويل قضاء قم، وحسبة بغداد لنه  
مثان وعشرين واالمثائة، وقند جناوز    مصنفات مفيدة تويف يف ربيع اآلخر، وقيل يف مجادى اآلخرة سنة

 .الثمانني سنة، وكان مولده سنة أربع وأربعني وأربعمائة
ملا دخلت بغداد مل يكن هبا من يستحق أن يدرس عليه إال ابن سنريج وأبنو   : قال أبو إسحاق املروزي 

 .سعيد اإلصطخري
 .09 / ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة   6/  سري أعالم النبالء : انظر 
 .  2/1، العزيز 61 / أ، الوسيط 0 ل /9 هناية املطلب ( 2)
 .وقال( ظ)يف ( 9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .  2/1، العزيز 61 / الوسيط (   )
واختيار املصنف هو قول القاض  حسني، وهو ما رجحه الرافع  والنووي وابنن امللقنن والشنربيين    (   )

ًا وهو ما رجحه اهليتم  يف حتفة احملتاج، واألنصناري يف  والرمل ، واألصح عند الغزايل أنه يكون صرحي
 ".هو املذهب: "أسىن املطالب قال

= 

 الطالق بالفارسية
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ال يكنون  ]ف ُعنرف الشنرع النوارد فينه     ِرْعفارقتك، ومل ي : ( )[هلا]، قال عريبٍّ
 .( )( )[واهلل أعلم. صرحيًا

 .(6)عليك طالق  كان صرحيًا (1)أوقعت ( )[أو]يل  ٌمالق الِزالط : ولو قال
 .(2)يف أصح الوجهني، ذكره القفال (0)[أنت الطالق ال يكون صرحيًا: ولو قال]

ال يقبنل يف احلكنم،    اٍقَان منن وِ  (9)أردت طالقًا: أنِت طالق مث قال: ولو قال
لسناين   (  )[بنه ]سنبق  : وكنذلك لنو قنال   . (0 )اىلو ُيد يَّن  فيما بينه وبني اهلل تع

وال : ، قنال الشنافع   (  )طلقتنك : أردت أن أقول طلبتك، فقلنت  (  )[كنت]و
هنذا إذا كنان النزوج    : أصنحابنا  (1 )[بع،] ، وقال(  )المرأته أن تقبل منه ُعس ي 

                                                 
= 

، مغنين احملتناج     /2، حتفة احملتاج 00 / ، أسىن املطالب   2/1، العزيز 61 / الوسيط : انظر 
 . 9  /6، هناية احملتاج 00 / 

 (.ت)أسقطت من (  )
 (.ظ)أسقطت من  ( )
 .0/16، روضة الطالبني 2/111، العزيز  0 / ، الوسيط 91/  احلاوي الكبري (  )
 (.ظ)أسقطت من  ( )
 .وقعت( ظ)يف ( 1)
 . 9 /0، النجم الوهاج   /2، روضة الطالبني   2/1العزيز ( 6)
 (.ت)أسقطت من  (0)
،   /2، روضة الطالبني 0/91 ، البيان  0/2 ، حبر املذهب  2/ ، املهذب   /  احلاوي الكبري ( 2)

 .6   / جالة احملتاج ع
 .به( ظ)يف ( 9)
 .0/29 ، البيان 9 /6، التهذيب  0 / ، الوسيط 2 / 0 ، حبر املذهب 2/  احلاوي الكبري  (0 )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 (.ت)أسقطت من  (  )
 .0/29 ، البيان  0 / ، الوسيط 9/  احلاوي الكبري  (  )
  .16 خمتصر املزين ص  (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1 )

 لو قال الطالق 
 الزم يل

 أنت الطالق: لو قال

أردت طالقًا : لو قال
 من وثاٍق
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صدقه باإلمارة وغلبة ظنها جينوز هلنا أن تقبنل     ( )[املرأة]علمت  ( )متهمًا فيه فإن
مننه أن يقبنل    (1)والسنامع  ( )[للشناهد ]، وعلى هذا جينوز  ( )وال ختاصمه قوله

 .وهو االختيار (0)(6)(صاحب احلاوي)قوله، وال يشهد عليه ذكره 
ُت سبيلك، ْيلَّأو خ  (  )ٌةَلْت، أو ب (  )(0 )[ٌةتَّأو ب ] (9)ٌةيَِّر، أو ب (2)ٌةيَِّلأنت خ : ولو قال

إال  ( )[الطنالق ]يقنع   (  )، وال(  )اينة ن ِكأنت عل َّ حرام، وحنو ذلنك يكنون   
                                                 

 .ولو( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 (.ظ)أسقطت من (  ) .خياصمه( ظ)يف (  )

(  ) 

 .املاوردي( ظ)يف ( 6) .للسامع( ظ)يف ( 1)
(6 ) 

 .احلاوي الكبري شرح ملختصر املزين: واحلاوي هو. القاض  املاوردي: صاحب احلاوي هو( 0)
 .  /  ذكره املاوردي يف احلاوي الكبري  
 .أهنا خلت فيه وخال منها، فه  خلية، فعيلة مبعىن فاعلة: معناها: اخللية( 2)
 .إذا اقتصر عليه: ويقال خال الرجل على بع، الطعام 
 ".كناية عن الطالق؛ ألهنا إذا طلقت خلت عن بعلها: امرأة خلية: "وقال ابن فارس 
 .00 ، مقاييس اللغة ص    الزاهر ص : انظر 
 .ه  مربة وبارأت املرأة صاحبها على املفارقة، فاملعىن أهنا برئت منه وبرئ منهافعيلة مبعىن م ْفُعوَلة، ف: برية( 9)

 .9 ، املصباح املنري ص   ، مقاييس اللغة ص    الزاهر ص : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 0 )
 .الب تُّ هو القطع املستأصل، والبتة اشتقاقه من القطع، وب تَّها ب تَّة قطعها عن الرجعة: بتة(   )
 .0 ، املصباح املنري ص26اللغة ص  مقاييس 
 .انقطع هلا: أي قطعه وأبانه، وتبتل إىل العبادة أي: يقال ب ت َله: بتلة(   )
 .0 ، املصباح املنري ص96مقاييس اللغة ص  
 .ما وقعت به الفرقة مع النية ومل تقع بغري نية، وهو كل لفظ دل على املباعدة: الكناية(   )
 ".كناية ما حيتمل الطالق ولو على ُبْعد ال الذي ال حيتملوحد ال: "وقال يف الوسيط 
 .66 / ، الوسيط  /  احلاوي الكبري  
 .ال( ظ)يف (   )

 كنايات الّطالق
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خالفنًا   ( )بني أن يكون يف الغضنب أو عنند سنؤال الطنالق     فرق وال .( )بالنية
 .( )ةنحنيف أليب

فإننه  )خالفًا أليب حنيفة،  (6)نوى اانتني أو االاًا (1)(نوى هبا عددًا يقع سواًء)ولو 
أنِت طالق وننوى  : قال (0 )إذا (9)[ككذل]، و(2)(0)(ال جيوز إرادة الثنتني بالكناية: قال
 .( )(  )(أليب حنيفة)، خالفًا (  )(  )[الثالث]وقع  (  )االاًا

                                                 
= 

 (.ظ)أسقطت من  ( )
، روضنة الطنالبني   9 9/ ، حلية العلمناء  66 / ، الوسيط  2/ ، املهذب   /  احلاوي الكبري (  )

2/ 6. 
، البينان  9 9/ ، حلية العلمناء  0/10 ، حبر املذهب 0 /  ، احلاوي الكبري 10 خمتصر املزين ص (  )

 0/0 . 
 .إن مل يقترن بالكنايات سبب من غضب أو طلب علم مل يقع الطالق هبا إال مع النية: فقال(  )
،  /9، العزينز  09 /0 ، البيان 0 9/ ، حلية العلماء  2/ ، املهذب 0 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .2/01روضة الطالبني 
 (.ت)اض يف بي( 1)
، روضنة   /9، العزيز 09 /0 ، البيان 0 9/ ، حلية العلماء  2/ ، املهذب 0 /  احلاوي الكبري ( 6)

 .2/01الطالبني 
 .أليب حنيفة يف الثنتني( ظ)يف ( 0)
 .فعنده إن نوى اانتني يقع واحدة( 2)
 .   / ، البحر الرائق 6/06، املبسوط 16 خمتصر القدوري ص : انظر 
 (.ظ)من  أسقطت (9)
 .ولو( ظ)يف ( 0 )
 .الثالث( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
، روضنة   /9، العزينز  09 /0 ، البيان 1  ، الوجيز ص 2/ ، املهذب 0 /  احلاوي الكبري  (  )

 .2/01الطالبني 
 .له( ظ)يف (   )

 نية العدد بالطالق



 311 كتـاب الطالق

إقرار بنالطالق،   ( )(أن هذا)نعم، فالصحيح : امرأتك، فقال ت ْقلََّطَأ: ولو قيل له
 ؛ خالفناً ( )الق ال يقع فيما بينه وبني اهلل تعناىل به إنشاء الطَّ ْدِرومل ُي ؛ولو كان كاذبًا

 .(6)هو صريح يف الطالق: (1)قالوا ( )لبع، أصحابنا حيث
؛ ألنه ال ينبئ (0)ولو قال هلا قوم  واْقعدي؛ ونوى الطالق ال يقع يف أصح الوجهني

 .(2)عن الفراق، ومعناه
 (0 )[وأننا  ِظفَُّلعند النتَّ ]الطالق  (9)(وما نويت)قلت ذلك : ولو قال يف الكناية

تقدمت النينة  : ( )[قال]وكذلك لو  .(  )(  )[ال يقع]ق الطال (  )(أنوي به) (  )اآلن

                                                 
= 

 .فعند األحناف ال يعمل بنيته وال يقع عليها إال طلقة رجعية(  )
 .2/ ، فتح القدير  0 / ، بدائع الصنائع 6/06، املبسوط 11 خمتصر القدوري ص  
 .أنه( ظ)يف (  )
 . 0/9 ، البيان  2/ ، املهذب 0/  احلاوي الكبري  ( )
 .فإنه( ت)يف (  )
 .قال( ت)يف ( 1)
 . 0/9 ، البيان  2/ ، املهذب 0/  احلاوي الكبري : انظر( 6)
 .ورجحه الرافع  والنووي وهو ما جزم به الشريازي والغزايل والعمراين،( 0)
 .0 /2، روضة الطالبني 6 2/1، العزيز 0/90 ، البيان 66 / ، الوسيط 0  التنبيه ص : انظر 
 .املصادر السابقة( 2)
 .ومل أنو به( ظ)يف ( 9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .واآلن( ظ)يف (   )
 .أنويه( ظ)يف (   )
 (.ت)أسقطت من  (  )
،   /2، روضة الطنالبني  1 2/1، العزيز 0/96 ، البيان 60 / ، الوسيط 9 /  احلاوي الكبري (   )

 . 0 / مغين احملتاج 

قومي : لو قال هلا
 واقعدي

لو قيل له أطلقت 
 .نعم: امرأتك؟ فقال

 لو قال يف الكناية 
 ما نويت
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 .( )( )[الطالق]على اللفظ ال يقع ويعترب النية مع اللفظ حىت يقع 
ه ِتم أَل)لو قال  (0)[كذلك]، و(6)الطالق يقع (1)أنت حرة، ونوى: ( )[هلا]ولو قال 

يب حنيفة رض  ؛ خالفا أل(  )(0 )احلرية وقع ت (9)[به]أنت طالق، ونوى : (2)(أو لعبده
 .(  )اهلل عنه

؛ (  )[الطنالق ]أنِت علّ  كظهر أم ، ونوى به الطالق ال يقع : ولو قال المرأته
أننِت  : هِتم ولو قال أَل .(  )هار الذي يصح منها، ويثبت حكمه فيهاه صريح يف الظِّنَّأَل

فصنار  ] (1 )ةم ن عل َّ كظهر أم ، ونوى العتق عتقت؛ ألنه ال يصح الظهار منن األَ 

                                                 
= 

 (.ت)أسقطت من  ( )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .املصادر السابقة(  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .وأراد( ت)يف ( 1)
، 0/19 ب، حبنر املنذهب   /  ل /9 ، هناية املطلب 0 /  ، احلاوي الكبري 16 خمتصر املزين ص ( 6)

 .0 /2، روضة الطالبني 0 2/1، العزيز 66 / لوسيط ا
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .لعبده أو أمته( ظ)يف ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .يقع( ظ)يف ( 0 )
 .املصادر السابقة(   )
 .   / فتح القدير : انظر. فال تعتق عند أيب حنيفة(   )
 (.ت)أسقطت من  (  )
، عجالة 0 /2، روضة الطالبني 0 2/1، العزيز    ص ، الوجيز 66 / ، الوسيط 0  التنبيه ص (   )

 .0   / احملتاج 
 .منها( ظ)يف ( 1 )

 :لو قال هلا
 أنت حرة

أنت علي : لو قال هلا
كظهر أمي ونوى 

 الطالق
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 .( )( )[ةننايك
؛ ( )جعةنقِطع الرَّتعلى أن ال رجعة يل عليك ال  ( )[أو]أنت طالق بائنًا : ولو قال

أسقطت  (6)(عدة الرجعية)، وكذلك لو قال يف -(1)رض  اهلل عنه-خالفًا أليب حنيفة 
 .(9)(2)(أليب حنيفة)خالفًا  (0)الرجعة ال تسقط

 ولنو كتنب    (  )(  )[أليب حنيفنة  خالفًا (0 )والطالق بالكناية ال يقع الرجعة]
 ، ( )، وبنه قنال مالنك   ( )(  )[الطالق] (  )بة طالقها وقعاطالقها، ونوى عند الكت

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .0 /2، روضة الطالبني 2 2/1، العزيز 96 التعليقة الكربى ص (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .20 ، التعليقة الكربى ص   /  احلاوي الكبري (  )
 .فليس هلا رجعة عنده( 1)
 . 0 / ، البحر الرائق 0  / ، بدائع الصنائع 16 خمتصر القدوري ص: انظر 
 .العدة( ت)يف ( 6)
 .20 ، التعليقة الكربى ص   /  احلاوي الكبري ( 0)
 .له( ظ)يف ( 2)
فلو قال هلا قبل انقضاء عدهتا قد جعلت التطليقة اليت أوقعتها عليك االاًا، أو قد جعلتها بائنًا فتكون كما ( 9)

 .جعلها
 . 0 خمتصر الطحاوي ص  
 .فالطالق بالكنايات يكون رجعيًا إال إذا نوى االاًا( 0 )
 .0/11 ، حبر املذهب  2/ ، املهذب   /  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (   )
فالطالق بالكناية على ضربني عند أيب حنيفة فثالاة ألفاظ يقع هبا الطالق الرجعن  وال يقنع هبنا إال    (   )

، وبقية الكنايات إذا نوى هبا الطالق كانت (اعتدي، واستربيء رمحك وأنت واحدة: )ه  قولهواحدة، و
 .واحدة بائنة، وإن نوى االاًا كانت االاًا، وإذا نوى اانتني كانت واحدة

 .   / ، البحر الرائق  6،  6/ ، فتح القدير 11 خمتصر القدوري ص : انظر 
 .يقع( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )

 أنت : لو قال
 طالق بائنًا

 الطالق بالكتابة



 315 كتـاب الطالق

، فإن كتب أمنا  (6)[مث ينظر] -رمحه اهلل عليهم- (1)، واملزين( )، وأمحد( )وأبو حنيفة
 .(0)فأنِت طالق طلقت حني كتب: بعد

، (2)[إليهنا ] يقع ما مل يصل الكتاب إذا وصل إليك كتايب فأنِت طالق ال: ولو قال
بة الطالق وقع اخترق بعضه فإن وصل كت (  )وإن (  )يقع (0 )ضاع يف الطريق ال (9)فإن
: أصنحابنا  (6 )[بع،] (1 )، قال(  )مل يقع، ذكره أبو إسحاق (  )(وإن وصل غريها)

                                                 
= 

 .أهنا ال تكون كناية وال يقع هبا الطالق وإن نواه: وهو األصح، نص عليه يف اإلمالء، ويف القول الثاين(  )
، حلينة   0/6 ، حبر املنذهب  0  ، التنبيه ص  /  ، احلاوي الكبري 10 خمتصر املزين ص : انظر 

 .9   / ، عجالة احملتاج 0 /2، روضة الطالبني 01 /0 ، البيان   9/ العلماء 
 .2 0/ ، الشرح الكبري للدردير 10/ ، شرح خمتصر خليل للخرش  11 القوانني الفقهية ص (  )
 .00 / ، بدائع الصنائع 6 /6املبسوط (  )
 .2  /1، كشاف القناع  0 /2اإلنصاف (  )
 .0 2/1العزيز ( 1)
 (.ت)أسقطت من  (6)
، العزينز  62 / ، الوسنيط  0/61 ، حبر املنذهب  0 /  ، احلاوي الكبري 10 خمتصر املزين ص ( 0)

 .  /2، روضة الطالبني 0 2/1
 (.ظ)أسقطت من  (2)
 .ولو( ظ)يف ( 9)
 .مل( ظ)يف ( 0 )
، البينان  62 / ، الوسنيط   0/6 ، حبر املنذهب  0 /  ، احلاوي الكبري 10 خمتصر املزين ص  (  )

 .0 2/1، العزيز 01 /0 
 .ولو( ظ)يف (   )
 .وإال( ت)يف (   )
 .06 /0 ، البيان 02 كربى ص التعليقة ال(   )
 .وقال( ظ)يف ( 1 )
 (.ت)أسقطت من ( 6 )

إذا وصل : اللو ق
 إليك كتايب 
 فأنت طالق
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، ( )الكتاب باأللف والالم ال يقنع إال بوصنول كلنه   : هذا إذا قال كتايب، فإن قال
 .صحيح وهذا

يف احلال وبعده، وإن طال  ق لَِّطالق جاز، وجيوز للوكيل أن ُيولو وكل وكياًل بالطَّ
 .( )مانالزَّ

 ( )ر يف اجمللس علنى ْوق على الَفلَِّطُت، وينبغ  أن ( )ق  نفسك جيوزولو قال هلا طلِّ
 .(1)أصح القولني؛ ألنه قبول متليك

 .(0)فمىت شاءت طلقت نفسها (6)[كالةفهذه و]لتك بطالق نفسك ك و : ولو قال
 .(0 )رْوق  نفسك يكون على الَفلَِّطأمرك بيدك َف: (9)[هلا]لو قال  (2)[كذلك]و

اخترت نفس ، ولكن حيتاج إىل : ، فقالت( )[نفسك]اختاري : وكذلك لو قال هلا

                                                 

 ".ومل يذكر غريه: "نقل الشاش  هذا الوجه عن أيب الطيب الطربي، وقال(  )
 .  9/ ، حلية العلماء 09 التعليقة الكربى ص: انظر 
 . 0/2 ، البيان 20/ ، املهذب 0 /  احلاوي الكبري (  )
 . 0/2 ، البيان 0  ، التنبيه ص 20/ ، املهذب 0 /  احلاوي الكبري ، 10 خمتصر املزين ص (  )
 .يف( ظ)يف (  )
 .وهو قول أيب إسحاق املروزي واحملققني من األصحاب( 1)
ويف قول أنه ال يشترط فيه الفور بل اجمللس، ويف قول البن املنذر أن هلا أن تطلق مىت شاءت وال خينتص   

 .باجمللس
 .6 /2، روضة الطالبني   2/1، العزيز  0/2 ، البيان 20/ ، املهذب 0 /  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .وهو أصح الوجهني كما جزم به الرافع  والنووي( 0)
 .90 /0، النجم الوهاج 6 /2، روضة الطالبني   2/1، العزيز 00 / الوسيط  
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 (.ت)أسقطت من  (9)
، 6 /2، روضنة الطنالبني     2/1، العزيز  0/2 ، البيان 20/ ، املهذب 6 /   احلاوي الكبري( 0 )

 .96 /0النجم الوهاج 

 تفويض الطالق
 إليها

 التوكيل بالطالق

 وكلتك: لو قال
 بطالق نفسك

 أمرك: لو قال هلا
 بيدك

اختاري : لو قال هلا
 نفسك
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 .( )ال يقع ش ء ( )ولو قالت اخترت زوج  ( )نية الطالق منهما
؛ (1)أنت طالق ونوت طالق نفسها يقع: جْونفسك، فقالت للزَّطلق  : ولو قال هلا

أنا منك طالق وننوى طالقهنا   : وعلى هذا لو قال. -(6)رمحه اهلل-خالفًا أليب حنيفة 
 .(9)(2)(أليب حنيفة)خالفا  (0)يقع

ألن السيد ال يكون  (  )ال يعتق (0 )أنا منك ُحرٌّ ونوى عتقه: ولو قال السّيد لعبده
 .(  )؛ خالفًا لبع، أصحابنا، ذكره ابن أيب هريرة(  )ج يف النكاحيف الرق، والزو
خالفنًا أليب   (1 )وقعت واحدة]االاًا  (  )طلق  نفسك واحدة، فطلقت: ولو قال

                                                 
= 

 (.ظ)أسقطت من (  )
، روضنة الطنالبني   0 2/1، العزيز 0 9/ ، حلية العلماء 69 / ، الوسيط   /  احلاوي الكبري (  )

2/ 9. 
 .روح ( ظ)يف (  )
 .  9/ حلية العلماء ، 69 / ، الوسيط   /  احلاوي الكبري (  )
 .6 2/1، العزيز 0/20 ، البيان 0  ، التنبيه ص 20/ ، املهذب   /0 احلاوي الكبري ( 1)
 .فليس بش ء عنده( 6)
 .2 / ، العناية 2 / ، فتح القدير 0  / ، بدائع الصنائع 6/02املبسوط : انظر 
 .0/20 ، البيان   /6، التهذيب 0  ، التنبيه ص 20/ ، املهذب   /  احلاوي الكبري ( 0)
 .له( ظ)يف ( 2)
 .ليس هذا بش ء: فإنه قال( 9)
 .2 / ، العناية 2 / ، فتح القدير 0  / ، بدائع الصنائع 6/02املبسوط : انظر 
 .العتق( ظ)يف ( 0 )
 .ال حتصل احلرية(: ظ)يف (   )
 .وهو قول أكثر األصحاب واختيار أيب إسحاق املروزي(   )
 .0/20 ، البيان   /  احلاوي الكبري : انظر 
 .0/20 ، البيان   /  احلاوي الكبري : انظر(   )
 .وطلقت( ت)يف (   )
،  2/1، روضة الطنالبني  2/110، العزيز  0/2 ، البيان    ، الوجيز ص   /  احلاوي الكبري ( 1 )

= 

 طلقي: لو قال هلا
 نفسك واحدة
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واحندة بنال    ( )وقعنت  ( )[طلق  نفسك االاًا فطلقت واحدة: ، ولو قال( )حنيفة
 .( )الفنخ

 .(0)(6)[الطالق] أنت طالق إن شاء اهلل ال يقع: ولو قال (1)[فصل]
ألمنر  )هذا إذا قصد به االستثناء، فإن قاله امتثااًل : -رض  اهلل عنه-قال الشافع  

ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ و تعنناىل،  (2)(اهلل
(9) ،

، وقد قال أصحابنا ينبغ  أن يعرف معناه، (0 )أو سبق إىل لسانه إن شاء اهلل يقع الطالق
                                                 

= 

 . 1  / عجالة احملتاج 
 .ال يقع ش ء: فعند أيب حنيفة(  )
 .تقع واحدة: وقال الشيخان 
 . 6 / ، البحر الرائق  0 / فتح القدير : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .يقع( ظ)يف (  )
،  0/2 ، البيان    ، الوجيز ص   /  ، احلاوي الكبري  6 / ، البحر الرائق  0 / فتح القدير (  )

 . 1  / ، عجالة احملتاج 2/110العزيز 
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
، 9  /0 ، البيان 6/91، التهذيب 9  ، التنبيه ص    /  ، احلاوي الكبري 19 خمتصر املزين ص ( 0)

 .2/60حتفة احملتاج 
 .لقوله( ظ)يف ( 2)
 .   -  : الكهف( 9)
واهلل : فإنا نقول يف الذي يقول: قيل للشافع  رمحه اهلل تعاىل: "وقال يف األم يف باب االستثناء يف اليمني( 0 )

 أنه إن كان أراد بذلك الثنيا فال ميني عليه وال كفارة إن فعل، وإن مل يرد ال أفعل كذا وكذا إن شاء اهلل
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ : بذلك الثنيا وإمنا قال ذلك لقول اهلل عز وجنل 

 ".، أو قال ذلك سهوًا أو استهتارًا فإنه الانيا وعليه الكفارة إن حنث(  ،   : الكهف) ژ ۀ  ۀ
 . 0/62األم  

 االستثناء يف الطالق

 لو مل يصل بكالمه 
 إن شاء اهلل
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، ولو مل يصل بكالمنه إن شناء اهلل، وقنال    ( )ال يقع الطالقويذكره للشرط حىت 
موصواًل، ولكنه مل يقصده حىت فرغ  ( )، ولو قاله( )بعد الفصل يقع الطالق ( )[ذلك]

 (0)[هنذا ]يصنح  : (6)الطالق، مث ندم فذكره موصواًل، قال بع، أصحابنا (1)من لفظ
، وقنال  (  )بأوله (0 )وٌطُنم  (9)؛ ألن الكالم واحد آخره(2)[وال يقع الطالق]االستثناء 

هذا االستثناء؛ ألنه يريد أن يرفع الطالق بعد الوقوع، وله  (  )حال يص: بع، أصحابنا
 .، واهلل أعلم(  )وجه

                                                 

، حتفة احملتاج 2/96، روضة الطالبني   /9، العزيز    /0 البيان  ،6/96، التهذيب 21 / الوسيط  ( )
2/6 . 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .2/96، روضة الطالبني   /9، العزيز    /0 البيان  ،21 / الوسيط  ( )
 .قال له( ظ)يف (  )

 .لفظة( ظ)يف ( 1)
 .اوردي يف احلاويوهو قول أيب إسحاق املروزي، وصححه امل( 6)
، النجم الوهاج  2/9، روضة الطالبني 6 /9، العزيز 21 / ، الوسيط 6  /  احلاوي الكبري : انظر 

0/1  . 
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .وآخره( ظ)يف ( 9)
، النون والواو والطاء أصل صحيح يدل على تعليق ش ء بشن ء : مصدر نوط، قال ابن فارس: م ُنوٌط( 0 )

 .مناط: علقه تعليقًا، واسم موضع التعليق: فناطه نوطًا، أي
 .6 1، املصباح املنري ص960مقاييس اللغة ص : انظر 
 . 2/9، روضة الطالبني 6 /9، العزيز 6  /  احلاوي الكبري (   )
 .ينفع( ظ)يف (   )
 .ذكر الغزايل يف وسيطه أن أبو بكر الفارس  نقل اإلمجاع عليه(   )
 .ند الغزايل والرافع وهو األصح ع 
وجه االث، وهو صحة االستثناء بشرط وجود النية قبل فنراغ  : األصح: قلت: "وقال النووي يف الروضة 

= 
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: قال أصحابنا]، ( )يقع الطالق: األلف، قال الشافع  ( )بفتحن شاء اهلل أولو قال 
، (1)( )(يف االستثناء)ويقبل قوله  ( )[عهذا إذا كان عاملًا بالعربية، فإن كان جاهاًل ال يق

 .(0)هو االختيار (6)[هذا]و
يقع الطنالق ظناهرًا   (2)[صح االستثناء ويال ]نويت بقليب إن شاء اهلل : ولو قال

ال يقع باطنًا إن كان صادقًا، ويدين فيما بينه وبني اهلل تعناىل  ": ، وقال القفال(9)وباطنًا
إن  ( )[أردت]به طالقًا من وااق، أو  (  )أردت: (0 )[أنِت طالق مث قال: ]كما لو قال

                                                 
= 

 ".اليمني، وإن مل يقارن أوهلا
، النجم الوهاج  6  /2، عجالة الطالبني  2/9، روضة الطالبني 6 /9، العزيز 21 / الوسيط : انظر 

 . 2/6، حتفة احملتاج   0/1
 .بنصب( ت)يف (  )
سنواء النحنوي يف األول   : "ومل يذكر املاوردي غريه، ورجحه الرافع  والنووي، وقال يف هناية احملتاج(  )

 ".وغنريه
، عجالنة احملتناج   0/96، روضة الطنالبني    /9، العزيز 6/90، التهذيب 6  /  احلاوي الكبري  

 . 0 /6، هناية احملتاج 61  / 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .أنه أنه تثىن( ظ)يف  ( )
 .وع دَّه الرافع  والنووي وجهًا اانيًا، ويف وجه االٍث نقله احلناط  أنه ال يقع الطالق( 1)
 .0/96، روضة الطالبني   /9العزيز  
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .نص عليه الرافع  والنووي( 0)
 .املصدرين السابقني: انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .   /0 ، البيان 9 9/9، حلية العلماء    ، التعليقة الكربى ص  /  احلاوي الكبري ( 9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .نويت( ظ)يف (   )

أن شاء اهلل : لو قال
 فبنصب األل

نويت بقليب : لو قال
 إن شاء اهلل
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وظاهر  ( )"( )[وال يقع]، ( )كلمت فالنًا يدين فيما بينه وبني اهلل تعاىل دخلت الدار أو
أن هناك يريد رفع حكمه مجلة، فإننه ال يقنع الطنالق    : ، والفرق(1)املذهب خبالفه

إىل معنىن   (2)صرف اللفظ بنية طالقًا من وااق (0)[به]أردت : وإذا قال .حبال (6)[به]
منن وقنت إىل   )إن دخلت الدار صرف الطالق  (9)[به]أردت : دون معىن، وإذا قال

 (  )بالنية وهذا كالن سخ ال يثبنت  (  )وكان حكمه حكم التخصيص فثبت  (0 )(وقت
 .(  )(  )خبرب الواحد والقياس، وجيوز التخصيص هبما

كان  (9 )الطالق (2 )[به]فإن نوى  ،(0 )أنت عل َّ حرام: قال (6 )وإذا (1 )[فصل]

                                                 
= 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .وتعاىل( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .9 9/ حلية العلماء . وهو اختيار الشيخ أيب حامد(  )
 .   /0 ، البيان 6/96، التهذيب   /  احلاوي الكبري ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .إىل وقت دون وقت( ظ)يف ( 0 )
 .ال جيوز( ظ)يف ( 0)   .فيثبت( ظ)يف (   )

(   ) 

 .   /0 ، البيان 20/ املهذب  ،  /  احلاوي الكبري  (  )
 .602/ ، هناية السول   / ، احملصول 216/ الربهان : هذه مسألة أصولية انظرها يف(   )
 (.ت)أسقطت من ( 1 )
 .ولو( ظ)يف ( 6 )
 .حرام أو أنت عل  كامليتة( ت)يف ( 0 )
 (.ت)أسقطت من ( 2 )
 .طالقًا( ت)يف ( 9 )

 أنت : الإذا ق
 علّي حرام
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رمي عينها يلزمنه كفنارة مينني،    طالقًا، وإن نوى به الظهار كان ظهارًا وإن نوى حت
، وكذلك لو أطلق ( )كفارة ميني؛ ألنه ال يعترب فيه احلنث ( )(لزم به)رعله ميينًا وإن  وال

إلينالء ال يكنون   ، وإن نوى بنه ا ( )ومل ي نو شيئًا يلزمه كفارة ميني يف أصح القولني
 .( )الًءنإي

 (6)(1)[تلزمه كفارة ميني على ما ذكرننا ]أنِت عل َّ كامليتة والدم : وكذلك لو قال
 .(0)اهلل عليه ةخالفًا أليب حنيفة رمح

العتق  (  )[به]أنِت عل َّ حرام فإن نوى : (  )هِتم قال أَل (0 )إذا (9)[نقول] (2)وهكذا
ها أو أطلق يلزمنه  ِنْي، وإن أراد حترمي ع (  )[هارالق، والظِّر فيها الطَّوَّص ت وال ُي]قت ِتع 

                                                 

 .لزمته( ظ)يف (  )
، روضنة  9 2/1، العزينز  0/99 ، البيان 6  / ، الوسيط  2/ املهذب  ،  /  احلاوي الكبري  ( )

 .2 /2الطالبني 
 .ه الثاين أنه يلغو؛ ألنه حمتمل لوجوهوالوج(  )
 .9 /2، روضة الطالبني  2/1، العزيز 0/99 ، البيان  /6، التهذيب60 / ، الوسيط 2/ املهذب: انظر 
 .0/02 ، حبر املذهب   /  احلاوي الكبري (  )
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 . 0 /0 ، البيان   /6، التهذيب  0/2 ، حبر املذهب  2/ ، املهذب 2 /  احلاوي الكبري ( 6)
إن نوى الطالق كان طالقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن نوى طلقة كانت طلقة بائنة، : "فإنه قال( 0)

وإن نوى اانتني مل تقع إال واحدة، وإن نوى الثالث وقع الثالث، وإن مل ينو شيئًا كان موليًا فإن فاء يف 
 ..."نت منه، وإن نوى الكذب فهو كذباملدة كفر، وإن مل يف ء حىت انقضت املدة با

 .60 / ، تبيني احلقائق 02 / ، فتح القدير  6/0املبسوط : انظر 
 .وكذلك( ظ)يف ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .لو( ظ)يف ( 0 )
 .جلاريته( ظ)يف (   )
 (.ت)أسقطت من  (  )
 (.ظ)أسقطت من (   )

 أنت: لو قال
 علي كامليتة

 :لو قال ألمته
 أنت علي حرام
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 .( )كفارة ميني
ارة واحدة، فََّك ( )(اجلواري والنساء) ( )ما أملك عل َّ حرام َكفَّر  عن لَُّك: ولو قال

 (1)[غريمها من]أوجب الكفارة يف حترمي خالفًا أليب حنيفة، فإنه  ( )ارة يف غريهافَّوال َك
 .(6)هالطعام وغري
، خالفنًا  (2)شهر كذا، ال يقع الطالق قبله (0)[رأس] أنِت طالق إذا جاء: ولو قال

قبل  (  )((  )[الطالق]ال يقع )إن دخلت الدار فأنِت طالق، : ، كما لو قال(0 )(9)ملالك
 ( )[فأنِت طنالق ]إذا رأيت هالل شهر كذا : ، ولو قال( )باإلمجاع (  )[دخول الدار]

                                                 

،   9/ ، حلية العلماء   /6التهذيب  ، 0/2 ، حبر املذهب 20/ ، املهذب   /  احلاوي الكبري (  )
 .9 /2، روضة الطالبني   2/1، العزيز 0/99 البيان 

 .عل ( ت)يف  ( )
 .النساء واجلواري( ظ)يف  ( )
 .وهذا هو املذهب، وهو قوله يف القدمي، ونصه يف املختصر، وقطع به بع، األصحاب(  )
 .عليه لكل واحدة من نسائه وجواريه كفارة: واانيها. ةكفارة واحد: أحدمها: أهنا على قولني: الثاينوالطريق  
 .وقيل للزوجات كفارة ولإلماء كفارة، وقيل للمال كفارة حكاه احلناط  
، البينان    /6، التهذيب   9/ ، حلية العلماء 0 /  ، احلاوي الكبري 10 خمتصر املزين ص : انظر 

 .0 /2، روضة الطالبني   2/1، العزيز  0 /0 
 (.ظ)ت من أسقط (1)
 .66 / ، بدائع الصنائع  6/0املبسوط ( 6)
 (.ت)أسقطت من  (0)
،  2 /0 ، البينان  1 /6، التهذيب  9 / ، الوسيط 0/20 ، حبر املذهب  1/  احلاوي الكبري ( 2)

 .0/110، النجم الوهاج 0  /2، روضة الطالبني 9/60العزيز 
 .ال ملالك( ظ)يف  (9)
 .ق على املشهورأنه ينجز عليه وقت التعلي( 0 )
 . 9 / ، حاشية الدسوق   1/ شرح خمتصر خليل للخرش   
 (.ت)أسقطت من (   )
 (.ظ)كررت يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )

 كل ما : لو قال
 أملك علّي حرام

 أنت طالق: إذا قال
 إذا جاء رأس الشهر
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أن  إال)، وإن رأى اهلالل ( )غريه عند غروب الشمس، وال يقع قبله يقع الطالق إذا رآه
يف احلكنم والبناطن، ألننه     (6)[قولنه ] (1)، فيقبنل ( )(يكون نوى رؤيته بنفسنه 

 .(9)(2)[ظاهرًا] (0)حيتمل
االاًا ال يقع عليهنا الطنالق    كلما وقع عليك طالق  فأنت طالق قبله: ولو قال

الثالث معلقة بدخول الدار أو  (  )[الطالق] (  )(تعاىلاحللف باهلل )تقدم  (0 )وإن قط،
 ( )( )احلنداد  ( )[بنن ]بكنر   (1 )أيب (  )اختيار مجاعة من احملققني (  )[هو]بوطئها و

                                                 
= 

 .6/10التهذيب (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .22 /0 ، البيان  9/ ، املهذب 12/  ، احلاوي الكبري 12 خمتصر املزين ص (  )
 . بنفس أردت رؤييت: ولو قال( ظ)يف (  )
 .يقبل( ظ)يف ( 1)
 (.ظ)أسقطت من  (6)
 .حمتمل( ظ)يف ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .29 /0 ، البيان  9/ ، املهذب 19/  احلاوي الكبري ( 9)
 .فإن( ظ)يف ( 0 )
 .اليمني( ظ)يف (   )
 (.ت)أسقطت من  (  )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .تهرت بهتسمى هذه املسألة بالسرجيية نسبة إىل ابن سريج فاش(   )
وما ذكره املصنف ورجحه قال به املزين، وابن سريج، والشيخ أبو حامد، والقفنال، وابنن احلنداد،     

هو أصح : واحملامل ، والصيدالين، ورجحه أبو إسحاق الشريازي، وتبعه العمراين، وقال يف حلية العلماء
 .الوجوه

، حلية العلماء  0 / ، الوسيط 02 /0 ، حبر املذهب 99/ ، املهذب    التعليقة الكربى ص : انظر 
 . 0/10، النجم الوهاج  2 / ، األشباه والنظائر 0  /9، العزيز 9  /0 ، البيان 9 9/ 

 .أبو( ظ)يف ( 1 )

كلما وقع : لو قال
عليك طالقي فأنت 

 طالق قبله ثالثًا
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لو مل يقنل هنذا   : ري، وقال القاض ب حامد والقاض  الطَّ (1)وأيب ( )الشاش  الوالقفَّ
، خالفنًا لنبع، أصنحابنا    وهذا هو االختيار (9)(2)أمجع (0)مسائل الدور (6)لبطلت

                                                 
= 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .اخلداد( ظ)يف (  )
يخ حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر أبو بكر بن احلداد الكنناين املصنري، شن   : أبو بكر ابن احلداد هو(  )

الشافعية بالديار املصرية، ولد يوم موت املزين يف رمضان سنة أربع وستني ومائتني وأخذ الفقه عنن أيب  
سعيد القرياين وجالس أبا إسحاق املروزي، وكان فقيهًا عاملًا كثرية الصالة والصيام، لنه كتناب أدب   

ات وهو كتاب الفروع، تنويف يف  القضاء يف أربعني جزءًا، وكتاب الباهر يف الفقه وجامع الفقه، واملولد
 .احملرم سنة أربع وقيل مخس وأربعني واالمثائة

، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة 09/ ، طبقات الشافعية الكربى  0 /  سري أعالم النبالء : انظر 
 /  0. 

روف بالقفنال  حممد بن عل  بن إمساعيل اإلمام أبو بكر الشاش  الفقيه الشافع  املع: القفال الشاش  هو(  )
الكبري كان إمام عصره مبا وراء النهر فقيهًا حمداًا ومفسرًا أصوليًا لغويًا شاعرًا مل يكن للشافعية مبنا رواء  

ولد بشاش سنة . دالئل النبوة، وحماسن الشريعة، وله شرح على الرسالة: من مصنفاته. النهر مثله يف وقته
 . واالمثائةإحدى وتسعني ومائتني، وتويف هبا سنة مخس وستني

 .09 / ، طبقات املفسرين 00 / ، طبقات الشافعية الكربى 09 / طبقات الفقهاء للشريازي  
 .أبو( ظ)يف ( 1)
 .بطل( ظ)يف ( 6)
مسائل الدُّْور ه  اليت يدور تصحيح القول فيها إىل فساده، وإاباته إىل نفيه، وه  حكم  ولفظ ، فاألول ( 0)

 .رع، والثاين ما نشأ عن لفظه يذكرها الشخصما نشأ الدور فيها من حكم الش
 .20 / ، األشباه والنظائر للسيوط  16 / املنثور للزركش   
 .مجيع( ت)يف ( 2)
فف  وجه اان أنه يقع امُلن جَُّز وال يقع املعلق، وهو قول أبو زيد املروزي وابن القاص واختاره ابن الصباغ ( 9)

 .واملتويل
 .ًا، وهو قول أبو عبد اهلل اإلمساعيل ويف وجه االث أنه يقع االا 
، البينان  9 9/ ، حلينة العلمناء   09 /0 ، حبر املذهب 99/ ، املهذب 0 1التلخيص ص: انظر 

= 
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الزمان  ( )يف هذا ( )[خاصة]ال وجه لتعليم العوام هذه املسألة  ( )[لكن]، و( )املتأخرين
 .، واهلل املستعان(1)(لفساد الناس وال يقفون على حكمه)

 ْعم ْسن ، ولكنه مل ي ُعم ْسُي على وجٍه ُهْتم لََّكفالنًا فأنِت طالق َف ِتْملَّإن َك: ولو قال
 .(9)يقال كلمته فلم يسمع (2)[لوجود الصفة] (0)يقع ٍطغ ، أو َل(6)ٍةجَّض  لعارض

يد ِكْأالتَّ (0 )[به]أنِت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وأراد : ولو قال للمدخول هبا
 ،(  )االسنتئناف يقنع النثالث    (  )(وإن أراد)والقول قوله مع مييننه،   واحدة، (  )يقع
 قال ، وبه( )املزين وهو اختيار ،( )يف أصح القولني (6 )[ثالثاليقع ]أطلق  (1 )إن (  )[كذلك]و

                                                 
= 

 .0/101، النجم الوهاج  2/6، روضة الطالبني    /9، العزيز 9  /0 
ملنثور وهو الصحيح وما هذا خالف ما نص عليه يف ا: وقال القاض  الطربي: "قال الروياين يف حبر املذهب(  )

 .09 /0 حبر املذهب : انظر". عداه باطل، ولو صح هذا القول لبطل مسائل الدور أمجع
 (.ظ)أسقطت من (  )
 (.ت)أسقطت من  ( )
 .هذه( ظ)يف (  )
 .وال توقفوا على حكمه للفساد( ت)يف ( 1)

 .ص جَّة( ظ)يف ( 6)
 .يقع ألنه( ظ)يف ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .99 ، التعليقة الكربى ص 2/  ، احلاوي الكبري 12 ر املزين ص خمتص( 9)
 (.ت)أسقطت من ( 0 )
 .وقع( ظ)يف (   )
 .أردت: ولو قال( ظ)يف (   )
 .6  /0 ، البيان 1  ، الوجيز ص 2  ، التنبيه ص 26/  ، احلاوي الكبري 12 خمتصر املزين ص (   )
 (.ظ)أسقطت من  (  )
 .ولو( ظ)يف  (1 )
 (.ت)أسقطت من  (6 )

إن كلمت : لو قال
 فالنًا فأنت طالق

ق، أنت طال: لو قال
 أنت طالق، 

 أنت طالق 



 337 كتـاب الطالق

 (6)[طلقنة ] (1)(كان قبل الدخول ال يقع إال)رض  اهلل عنهما، ولو  ( )وأبو حنيفة ( )مالك
 .(0)طنواحدة فق
إذا مل ]؛ ال ي َقنع  (9)(مناً ْلعلى الطالق أو على العتناق ظُ  ه ِرْكولو ُأ) (2)[فصل]

، وابنن  ( )، وابن عمر( )، وعل (  )، وبه قال عمر(  )يب حنيفةخالفًا أل (  )(0 )[ِوْني 
                                                 

= 

 .وهو قوله يف اجلديد، فيحمل على االستئناف وتطلق االاًا(  )
 .إنه تقع عليها طلقة واحدة: والقول اآلخر قاله يف اإلمالء 
، 6  /0 ، حبنر املنذهب   2  ، التنبيه ص  0 ، التعليقة الكربى ص 20/  احلاوي الكبري : انظر 

 .2/02، روضة الطالبني 9/2زيز ، الع6  /0 ، البيان 0 9/ ، حلية العلماء  2 / الوسيط 
 .6  /0 حبر املذهب (  )
 . 1 ، القوانني الفقهية ص60 / الكايف البن عبد الرب (  )
 .99 / ، رد احملتار على الدر املختار 12/ ، فتح القدير 00 / ، حتفة الفقهاء 6/29املبسوط (  )
 .مل يكن دخل يقع( ظ)يف  (1)
 (.ظ)أسقطت من  (6)
ثر األصحاب، وحكى عنه يف القدمي أهنا تطلق االاًا، فمن األصحاب من جعله قواًل آخنر،  وهو قول أك( 0)

 .وهو قول ابن أيب هريرة
 .2/09، روضة الطالبني 0 /9، العزيز 1  /0 ، البيان 6 9/ ، حلية العلماء 2  التنبيه ص : انظر 
 (.ت)أسقطت من  (2)
 .وطالق املكره وعتاقه ظلم( ظ)يف ( 9)
 (.ظ)من  أسقطت( 0 )
، البينان  1 9/ ، حلية العلمناء   0 / ، الوسيط 96/  ، احلاوي الكبري 12 خمتصر املزين ص (   )

 .2/16، روضة الطالبني 2/112، العزيز 0/00 
 .فإنه يقع عند أيب حنيفة(   )
 ، رد احملتار22 / ، فتح القدير  9 / ، تبيني احلقائق 00 / ، بدائع الصنائع 06 /6املبسوط : انظر 

 .0  / على الدر املختار 
فجاءته امرأته فوقفت على احلبل فحلفنت   أخرج البيهق  أن رجاًل تدىل يشتار عساًل يف زمن عمر (   )

 لتقطعنه أو لتطلقين االاًا فذكرها اهلل واإلسالم فأبت فطلقها االاًا فلما ظهر أتى عمر بن اخلطناب  
 .جع إىل أهلك فليس هذا بطالقار: فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال

= 

 اإلكراه على الطالق
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الطنالق  )رض  اهلل عننهم، وإن ننوى    (6)، وإسحاق(1)، وأمحد( )، ومالك( )الزبري
ه عليه فجعل ِرْكفطلق االاًا، يقع؛ ألنه زاد على ما ُأ (9)ولو ُأْكِره على الطالق (2)(0)(يقع

 .(  )(0 )[الطالق]خمتارًا 
أو اجلراحة، أو الضرب املنؤمل، أو  )أن خياف ضررًا شديدًا بالقتل، : اإلكراه دُّوح 
 ( )[بنالطالق ] ( )أراد الظامل حتليَفُه ( )، وإذا(  )الطويل، أو املصادرة باملال (  )(احلبس

                                                 
= 

 .2  /1، اإلشراف البن املنذر (206  )، برقم 10 /0سنن البيهق  الكربى  
 .ال طالق ملكره: أنه قال أخرخ البيهق  عن عل  (  )
 .2  /1، اإلشراف البن املنذر (202  )برقم  10 /0سنن البيهق  الكربى  
، اإلشراف البنن  ( 22  )برقم  12 /0نن البيهق  ، وس96 انظر قول ابن عمر يف موطأ مالك ص (  )

 .2  /1املنذر 
 .2  /1، اإلشراف البن املنذر ( 22  )برقم  12 /0، سنن البيهق  الكربى 96 مؤطا مالك ص: انظر(  )
 .6  /1، كشاف القناع 0  /2، اإلنصاف 69 /1الفروع (  )
، اإلشراف البنن  0  هاء للمروزي ص ، اختالف الفق02 / مسائل اإلمام أمحد وإسحاق للكوسج ( 1)

 . 0 /6، االستذكار 2  /1املنذر 
 .2/16، روضة الطالبني 2/112، العزيز  0 / ، الوسيط 96/  احلاوي الكبري ( 6)

 .يقع الطالق( ظ)يف ( 0)
 .وهو األصح من الوجهني، ويف وجه أنه ال يقع( 2)
، العزينز   0/0 ، البيان 1 9/ ة العلماء ، حلي   /0 ، حبر املذهب  0 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .2/12، روضة الطالبني 2/119
 .طالق( ظ)يف ( 9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .وهو الصحيح وفيه وجه أنه ال يقع(   )
، الننجم  2/16، روضة الطنالبني  2/112، العزيز  0 / ، الوسيط  0 /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 0/10الوهاج 
 .احة والضرب املؤمل واحلبسبالقتل واجلر( ظ)يف (   )
 .وهذا قول عامة األصحاب وهو املذهب(   )

= 

 حد اإلكراه
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 (1)[الطنالق ]، ولو أطلق يقنع  ( )أن حيلف ويوّري: وديعة لفالن عنده فالوجه ال أن
 .واهلل أعلم ،(6)هاهنا

مننك مخسنة دراهنم ال يكنون      (2)طلق امرأتك، وإال آخذ: ل لغينقي (0)وإن
وهذا هو االختيار يف نظائره؛ ألنه ال يلحقه  ،(  )(  )املاسرجس  (0 )ذكره ؛(9)إكراهًا

يف احلكنم؛   ( )[قوله]ورَّيُت يقبل : (  )(ويف هذا املوضع لو قال)مشقة شديدة بذلك، 
                                                 

= 

 .وذكر النووي سبعة أوجه فيما يكون به التخويف 
، روضة الطالبني 2/160، العزيز  0/0 ، البيان    /0 ، حبر املذهب  0 /  احلاوي الكبري : انظر 

2/19. 
 .ولو( ظ)يف (  )
 .أن حيلفه( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .يودي( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .0/106، النجم الوهاج  2/6، روضة الطالبني  2/16العزيز ( 6)
 .ولو( ظ)يف ( 0)
 .أخدنا( ظ)يف ( 2)
 . 0 /  انظر احلاوي الكبري . وهو ما رجحه املاوردي( 9)
 .2/19، روضة الطالبني 2/160، العزيز    /0 حبر املذهب : انظر( 0 )
 .ماسرجس ( ظ)يف (   )
شيخ الشافعية، أبو احلسن حممد بن عل  بن سهل بن مصلح النيسنابوري الشنافع    : املاسرجس  هو(   )

املاسرجس ، تفقه بأيب إسحاق املروزي وصحبه إىل مصر، وبه تفقه القاض  أبو الطيب الطنربي، قنال   
بع ومثانني واالمثائة عنن  تويف يف مجادى اآلخرة سنة أر. كان أعرف األصحاب باملذهب وترتيبه: احلاكم

 .ست وسبعني سنة
 .2 / ، العرب يف خرب من غرب  2 /  ، سري أعالم النبالء  0 / وفيات األعيان  
 .ولو قال يف هذا املوضع( ظ)يف (   )
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 .( )( )[نديع]ألن ظاهر احلال يدل عليه، وهذا هو االختيار 
 يف أحند   -( )وهو النذي ال يعنرف منا يقنول    -: وال يقع طالق السكران

 ، (9)رواينة عنن علن     (2)وهنو  (0)(6)[بنن عفنان  ]، وبه قال عثمنان  (1)القولني
                                                 

= 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .نص على هذا االختيار الرافع  والنووي(  )
 .2/19ني ، روضة الطالب2/160العزيز : انظر 
: قال الشافع : وذكر الغزايل والرافع  والنووي يف حد السكران عبارات، منها هذه العبارة، ومنها أيضًا(  )

أن السكران هو الذي اختلط كالمه املنظوم وانكشف سره املكتوم، وعن املزين أن السكران هو النذي  
فصح مبا كان حيتتم به، وعن ابن سريج يفرق بني السماء واألرض وبني أمه وامرأته، وقيل هو الذي ي ال

أن الرجوع فيه إىل العادة فإذا انتهى إىل حالة من التغري يقع عليه اسم السكر، فهو موضع : وهو األقرب
 .الكالم

 . 2/6، روضة الطالبني 2/161، العزيز  0 / الوسيط : انظر 
عده غريه من أصحاب القدمي وال وجد يف ومل يسا: "وهذا قول حكاه عنه املزين يف القدمي، قال املاوردي( 1)

 ...".ش ء من كتبه القدمية
وخرجه بع، األصحاب قواًل اانيًا له، وذهب األكثرون إىل أنه ال يصح التخنريج ولنيس يف طنالق     

 ...أنه ال يقع ألن املزين وإن كان اقة ضابطًا فأصحاب القدمي مبذهبيه أعرف: السكران إال قول واحد
 .قوع الطالق، والشريازي، ونص النووي على أنه املذهب املنصوصورجح املاوردي و 
، حلينة العلمناء    0 / ، الوسيط 00/ ، املهذب 1  ، التنبيه ص 01 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .0/106، النجم الوهاج  2/6، روضة الطالبني  2/16، العزيز 0/00 ، البيان   9/ 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
( 290  )ليس للمجنون وال السكران طنالق بنرقم   : "يف سننه عن عثمان أنه قالما أخرجه البيهق  ( 0)

0/ 19. 
 .6  /6، اإلشراف البن املنذر ( 090 )برقم  00/ مصنف ابن أيب شيبة : وانظر 
 .وه ( ت)يف ( 2)
 .الذي صح عن عل  أن طالقه جائز( 9)

= 

 طالق السكران
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 ، ( )، والليننث( )رضنن  اهلل عنننهم، وبننه قننال ربيعننة   ( )وابننن عبنناس
 ، ( )يجوابننن سننر ،( )(2)(، واملننزين(0()6)سننعيد)، وحيننىي بننن (1() )وطنناوس

                                                 
= 

احلسني بن القطار أنا عبد اهلل بن  من طريق أيب 222  برقم  19 /0أخرج البيهق  يف السنن الكربى  
جعفر أنا يعقوب بن سفيان أنا أبو نعيم أنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن عامر بن ربيعة عن علن   

 كل طالق جائز إال طالق املعتوة: "قال." 
 .00 /6ابن عبد الرب يف االستذكار  
 .روي عن ابن عباس أن طالقه جائز(  )
عن إبراهيم بن حممد، عن داود، عن عكرمة، عن ( 01   )برقم   0/2صنفه أخرج عبد الرزاق يف م 

  ".ما أصاب السكران أقيم عليه: "ابن عباس قال
، احلاوي الكبري 00 /6، االستذكار 6  /6، اإلشراف البن املنذر    / اختالف العلماء للمروزي (  )

 .1  /0 ، حبر املذهب 01 /  
، احلاوي الكبري 00 /6، االستذكار 6  /6، اإلشراف البن املنذر    / اختالف العلماء للمروزي  ( )

 .1  /0 ، حبر املذهب 01 /  

أبو عبد الرمحن طاوس بن كيسان الفارس  مث اليمين اجَلن ِدي، احلافظ الفقيه القدوة عامل اليمن، مسع : هو(  )
 .من زيد بن اابت وعائشة وأيب هريرة، وابن عباس 

 .التروية بيوم سنة ست ومائة، وصلى عليه هشام بن عبد امللك اخلليفة آنذاكتويف مبكة قبل  
 .  1/1، سري أعالم النبالء 90/ تذكرة احلفاظ : انظر 
، (06   )برقم   0/2، ومصنف عبد الرزاق (0900 () 090 )برقم  00/ مصنف ابن أيب شيبة( 1)

 .1  /0 ، حبر املذهب 00 /6االستذكار 
حيىي بن سعيد بن قيس بن فهد، أبنو  : لعالمة اجملود حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو، وقيلاإلمام ا: هو( 6)

سعيد األنصاري اخلزرج ، عامل املدينة يف زمانه، وشيخ عامل املدينة، وتلميذ الفقهاء السبعة، مولده قبنل  
 .على الزهري هو مقدم: السبعني زمن ابن الزبري، مات سنة االث وأربعني ومائة، وقال حيىي القطان

 .اقة: وقال أبو حامت 
 . 19/ ، تقريب التهذيب    /6، سري أعالم النبالء 0  / تذكرة احلفاظ  
 .00 /6، االستذكار 6  /6اإلشراف : انظر( 0)
 .سعيد املزين( ظ)يف ( 2)
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 ، وأبننو طنناهر  (6()1)، وابنننه سننهل ( () )وأبننو سننهل الصننعلوك   
من أصحاب  ( ()  )، والكرخ (  )، وإسحاق(0 ()9)، وأبو بكر احملمودي(2()0)الزيادي

                                                 
= 

 . 2/6، روضة الطالبني  2/16، العزيز 1  /0 حبر املذهب (  )
 . 2/6، روضة الطالبني  2/16، العزيز 1  /0 حبر املذهب (  )
أبو سهل حممد بن سليمان العجل  مث النيسابوري املعروف بالصعلوك ، اإلمام يف الفقه والتفسنري  : هو(  )

واحلديث والعلوم اللغوية كلها، والصوفية، الشاعر الكاتب، خري زمانه وخري أقرانه، ولند سننة سنت    
 .اخلامس عشر من ذي احلجة سنة تسع وستني واالمثائةومائتني بأصفهان، وتويف بنيسابور ليلة الثالااء 

، طبقات الشافعية البنن قاضن       /  ، سري أعالم النبالء    / طبقات الفقهاء للشريازي : انظر 
 .10 / شهبة 

 . 2/6، روضة الطالبني  2/16، العزيز 1  /0 حبر املذهب (  )
نيسابور، تفقه على أبيه، كان فقيهًا أديبًا مجع رئاسة هو أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان العجل  مث ال( 1)

 .الدين والدنيا، وأخذ عنه العلم فقهاء نيسابور، تويف سنة أربع وأربعمائة
 . 9 / ، طبقات الشافعية الكربى 6  /  ، سري أعالم النبالء    / طبقات الفقهاء : انظر 
 . 2/6، روضة الطالبني  2/16، العزيز 1  /0 حبر املذهب ( 6)
أبو الطاهر حممد بن حممد بن م ْحمش مبيم مفتوحة وحاء مهملة ساكنة، املعروف بالزيادي كان إمامًا : هو (0)

ولد سنة عشرة واالمثائة، . يف عصره بنيسابور يف احلديث والفقه والعربية، سلم إليه الفقهاء الفتيا بنيسابور
 .ومات سنة عشر وأربعمائة

، طبقات الشافعية البنن قاضن    92 / ، طبقات الشافعية الكربى    / طبقات الفقهاء للشريازي  
 .91 / شهبة 

 . 2/6، روضة الطالبني  2/16، العزيز 1  /0 حبر املذهب ( 2)
أبو بكر حممد بن حممود املروزي املعروف باحملمودي أخذ العلم عن أيب حممد املروزي، وهو معاصر : هو( 9)

 .اإلصطخري وأيب إسحاق
 .9  / ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة 00 / بقات الفقهاء ط: انظر 
 .1  /0 حبر املذهب ( 0 )
 ، حبنر املنذهب   00 /6، االسنتذكار  6  /1اإلشنراف   ،00 / مسائل اإلمام أمحد وإسحاق  (  )

 0/  1. 
انتهت إليه هو أبو احلسن عبيد اهلل بن احلسني بن دالل الكرخ  البغدادي، شيخ احلنفية، مفيت العراق،  (  )

= 
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 .( )حنيفة؛ خالفًا أليب حنيفة ( )أيب
؛ خالفنًا  (1)( )(من ب د ِنها من اليد والشنعر وقنع  )ولو أضاف الطالق إىل جزء 

 .(6)حنيفة أليب
 .(9)طلقة (2)أنِت طالق نصف طلقة وقعت: لو قال (0)[كذلك]و

يصح االسنتثناء ويقنع منا    )؛ (0 )أنِت طالق االاًا إال واحدة أو اانتني: ولو قال
 .( )األكثر (  )ال يصح استثناء: خالفًا ألمحد، فإنه قال (  )(  )(بق 

                                                 
= 

رئاسة املذهب، وانتشر تالميذه يف البالد، وكان من العلماء العباد، وصرب على الفقر واحلاجة وزهد تام، 
 .وعاش متانني سنة تويف سنة أربعني واالمثائة

 .92/ ، لسان امليزان 22/  ، سري أعالم النبالء  1 /0 تاريخ بغداد  :انظر 
 .60 / ، البحر الرائق 90 / ، فتح القدير 00 /6املبسوط  ( )
 .أبو( ت)يف (  )
 .يقع طالق السكران: فإنه قال(  )
 .60 / ، البحر الرائق 90 / ، فتح القدير 00 /6املبسوط : انظر 
 .منها يقع وإن كان شعرًا أو يدًا( ظ)يف (  )
 .0/21 ، البيان 2  ، التنبيه ص 20/ ، املهذب    /  ، احلاوي الكبري 19 خمتصر املزين ص ( 1)
بالرأس، والوجه والرقبة أو العنق، واجلسند أو  : إن طلق عضوًا من املرأة فإن املرأة تطلق: عند أيب حنيفة( 6)

 .البدن، والفرج، والروح، وال تطلق باليد والرجل والشعر
 .  / ، فتح القدير 6/90املبسوط : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .يقع( ظ)يف ( 2)
، 9  /0 ، البيان  2 / ، الوسيط 9  ، التنبيه ص 6  /  احلاوي الكبري  ،19 خمتصر املزين ص ( 9)

 .2/21، روضة الطالبني 2 /9العزيز 
 .االانتني( ت)يف ( 0 )
 .يقع ما بق  ويصح االستثناء( ظ)يف (   )
، روضنة الطنالبني   6 /9، العزيز 26/ ، املهذب    /  ، احلاوي الكبري 19 خمتصر املزين ص (   )

 .االستثناء من( ظ) يف(   ) .2/90

لو أضاف الطالق إىل 
 جزٍء منها

أنت طالق : لو قال
 نصف طلقة

 االستثناء من 
 عدد الطالق
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يف )االحتيناط  ، و( )إال النيقني  ( )ولو شك يف أصل الطالق، أو يف عدده ال يقع
 .(6)(1)[حتقق ذلك حىت حتل للغري ظاهرًا وباطنًا]باألكثر  ( )(األخذ

، وله امرأتان يقع الطالق (0)[الدار]إن دخلت الدار فامرأيت طالق، فدخل : ولو قال
، ولو وطئ إحندامها كنان الطنالق يف    (9)شاء (2)على إحدامها، وعليه تعيني أيتهما

، وأبنو  ( )، واملنزين ( )، وبه قال أبنو حنيفنة  (  )يف املذهب الصحيح (0 )األخرى

                                                 
= 

 .فاملذهب صحة استثناء النصف فأقل، واستثناء األكثر باطل، فتقع يف مسألتنا االث طلقات(  )
 .00 /1، كشاف القناع 9 /9، اإلنصاف 02 /1الفروع : انظر 
 .ال يلزمه( ظ)يف (  )
وإما أن يكون يف . بقاء النكاح الشك يف الطالق أما أن يكون يف أصله فال يلزمه الطالق اعتبارًا باليقني يف(  )

 .عدده مع يقني وقوعه مل يلزمه إال اليقني وهو األقل
، 9 /9، العزينز  1  /0 ، البيان 22 / ، الوسيط 00 / ، املهذب 9  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .9 0/1، النجم الوهاج 2/99روضة الطالبني 
 .أن يأخذ( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .لتورعوهذا هو ا( 6)
 .0 0/1، النجم الوهاج 2/99، روضة الطالبني 00 / ، املهذب 9  /  احلاوي الكبري : انظر 

 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .أيهما( ظ)يف ( 2)
 . 0 /2، روضة الطالبني   /9، العزيز 09 /6، التهذيب 16 /  احلاوي الكبري ( 9)
 .اآلخر( ت)يف ( 0 )
ج، ويف الوجه الثاين ال يصح تعينه بالوطء، وبه قال ابنن أيب  وهو قول أكثر األصحاب، ورجحه ابن ك(   )

 .ورجحه البغوي والنووي. هو ظاهر املذهب: هريرة، ورجحه ابن الصباغ واملتويل وقاال
، روضنة الطنالبني   6 /9، العزيز 9  /0 ، البيان 0  /6، التهذيب 12 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .00 /6، هناية احملتاج  0 /2

 الشك يف الطالق

إن دخلت : لو قال
الدار فأمرأيت طالق 

 وله امرأتان



 345 كتـاب الطالق

 .(6)الطالق (1)ن فالعدة من حنياهلل عنهم، وإذا ع يَّ رض  ( )( )(إسحاق)
ولو طلقها طلقتني مث انقضت عدهتا وتزوجت بزوج آخر وأصاهبا النزوج الثناين   

 والزوج الثناين ال ]، (0)وطلقها وانقضت عدهتا وعادت إىل الزوج األول عادت بطلقة
(  )هريرة ، وأبو(  )، وعل (0 )عمر ، وبه قال(9)(2)[يرفع الطلقة والطلقتني

رضن  اهلل  - 

                                                 
= 

 . 6/9، املبسوط 99 صر الطحاوي ص خمت(  )
 . 0 /2، روضة الطالبني 6 /9، العزيز 69 /0 حبر املذهب (  )
 (.ت)بياض يف (  )
 . 0 /2، روضة الطالبني 6 /9، العزيز 69 /0 ، حبر املذهب 12 /  احلاوي الكبري : انظر(  )
 .وقت( ظ)يف ( 1)
 .هو الصواب: صنف وآخرون، وقال النوويوهو ما رجحه الشيخ أبو حامد والقاض  الطربي وامل( 6)
 .ويف وجه أنه من حني التعيني وهو قول ابن أيب هريرة 
 . 0 /2، روضة الطالبني 1 /9، العزيز 9  /0 ، البيان 19 /  احلاوي الكبري : انظر 
 .به طلقة( ظ)يف ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .66 /0 ، البيان 19 يه ص ، التنب 6 /  ، احلاوي الكبري    /1اإلشراف : انظر( 9)
أميا امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتني، مث تركها حىت : "أخرج مالك يف املوطأ خرب عمر، وفيه قوله( 0 )

حتل وتنكح زوجًا غريه فيموت عنها أو يطلقها مث تنكح زوجها األول فإهنا تكون عنده على ما بق  من 
 ".طالقها

(   9  )سنن البيهقن  الكنربى   : ، وانظر96 مع الطالق، ص أخرجه يف كتاب الطالق، باب جا 
0/ 6 . 

، اإلشراف  1 /6(  1   )، ومصنف عبد الرزاق 61 /0(   9  )سنن البيهق  الكربى : انظر(   )
 .   /1البن املنذر 

، اإلشراف  1 /6(  1   )، ومصنف عبد الرزاق 61 /0(   9  )سنن البيهق  الكربى : انظر(   )
 .   /1ر البن املنذ

ما يهدم الزوج الثاين 
 من الطالق
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 .(1)؛ خالفًا أليب حنيفة( )، وحممد( )، وزفر( )، واألوزاع ( )، ومالك-عنهم
أنِت طالق يقع؛ ألننه  : أجنبية فقال هلا (6)ولو هزل بطالقها بأن رأى امرأة فظنها

 .(9)(2)اللفظ (0)قصد
 

                                                 

 .   / ، مواهب اجلليل 6  / ، التلقني للقاض  عبد الوهاب 96 املوطأ ص (  )
 .9  /0 ، البيان 19 /  احلاوي الكبري (  )
 . 2 / ، فتح القدير 6/96املبسوط (  )
 . 6/ ، البحر الرائق  2 / ، فتح القدير 6/96املبسوط (  )
 .فه  عنده على االث تطليقات مستقبالت( 1)
 . 6/ ، البحر الرائق  2 / ، فتح القدير 6/96املبسوط : رانظ 
 .يظنها: 9ظ)يف ( 6)
 .قصدها( ظ)يف ( 0)
 .للفظ( ت)يف ( 2)
 . 0/10، النجم الوهاج  2/1، روضة الطالبني  9/11، العزيز 6/01التهذيب ( 9)

 لو هزل بطالقها
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 ( )ةعَ جْ الر   كتاب

  
ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  :اهلل تعناىل  ( )قولنه  ( )[واألصل فيه]

ژ ھ
  .اآلية ( )

عة بعد الطلقة ْجوالطلقتني يف العدة، وللعبد الرَّ (1)عة بعد الطلقةْجالرَّ رِّواعلم أن للُح
 .(6)فقط

يف اانني  (2)اعلى انقضاء عدهت (0)[املرأة]ق وُتص دَّ: -رض  اهلل عنه–قال الشافع  
                                                 

ر ْجعنة،  . والفتح جنائز والّرجعة بعد الطالق أكثر ما يقال بالكسر، : "قال األزهري: الرجعة يف اللغة(  )
يعين بالرجوع  -بالفتح ال غري–جاءين ُرْجعة الكتاب وُرجعانه، أي جوابه، وفالن يؤمن بالرَّجعة : ويقال

 ".إىل الدنيا
 ".رجع يرجع رجوعًا إذا عاد، وراجع الرجل امرأته وه  الرَّجعة والرِّجعة: "وقال ابن فارس 
 .ورجح اجلمهور الفتح 
 .ُمَطلَّقة مل تنب إىل النكاحر دُّ : ويف الشرع 
 .رد املرأة إىل النكاح من طالق غري بائن يف العدة على وجه خمصوص: وأيضًا 
،  2 ، املصباح املننري ص 62 / ، حترير ألفاظ التنبيه    ، مقاييس اللغة ص    الزاهر ص: انظر 

 .9  / ، مغين احملتاج 0  /2حتفة احملتاج 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .قال اهلل (ت)يف (  )
 .9  : البقرة(  )
 .الطلقة بعد( ظ)يف ( 1)
، التهنذيب   0 /0 ، حبر املذهب 12 ، التنبيه ص 21 /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص ( 6)

 .  9/ ، حلية العلماء    /6
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 .العدة( ظ)يف ( 2)

 مشروعيتها

 رجعة احلر والبعد

ما تصدق عليه املرأة 
 من انقضاء عدهتا
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 ( )هذا إذا مل ُيعر ف عادهتا، فنإن : ( )بع، أصحابنا ( )، وقال( )واالاني يوما وساعتني
اإلمام أبنو حممند    (0)[الشيخ]، قال (6)قوهلا يف أقل من العادة (1)عرفنا عادهتا ال يقبل

خاصة يف هنذا الزمنان    (0 )[عندي]، وهو االختيار (9)املذهب (2)(هذا هو: )اجلويين
 .واهلل أعلم. (  )(  )[ي كثر فيه الفساد والكذبالذ]

                                                 

وتصدق على االث حني، يف أقنل منا    (: حتي، عدة املدخول هبا اليت)قال الشافع  يف األم يف العدد (  )
حاضت له امرأة قط، وأقل ما علمنا من احلي، يوم وإن علمنا أن طهر امرأة أقل من مخس عشرة صدقنا 

 ".املطلقة عل أقل ما علمنا من طهر امرأة، وجعلنا القول قوهلا
وحلظتان،  ة أقراء، اانان واالاون يومناً فإن اعتدت باألقراء فأقل ما ميكن فيه انقضاء عدهتا بثالا: "قال املاوردي 

احلني،   وذلك بأن تطلق يف آخر طهرها وقد بق  منه حلظة فتكون تلك اللحظة قرءًا معتربًا به مث حتي، أقنل 
يومًا وليلة، مث تطهر أقل الطهر مخسة عشر يومًا، وقد حصل هبا قرٌء االٌث فإذا طعننت يف أول احليضنة   

 .، وذكره الغزايل وقال النووي يف الروضة هذا هو املذهب"انقضت عدهتاالثالثة بدخول حلظة منها فقد 
، روضة الطالبني    / ، الوسيط  0 /0 ، حبر املذهب 20 /  ، احلاوي الكبري    /1األم : انظر 

2/  2. 
 .قال( ظ)يف (  )
 .وهو قول القفال وهو أحد الوجهني(  )
 . 0 /0 حبر املذهب : انظر 
 .افأما إذ( ظ)يف (  )
 .ال تقبل( ت)يف ( 1)
 . 0 /0 حبر املذهب : انظر( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .وهو( ظ)يف ( 2)
 . 0 /0 حبر املذهب : انظر (9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .نص على هذا االختيار الرافع  والنووي والدمريي والشربيين(   )
، مغنين  6 /2، النجم الوهاج 0  /2الطالبني ، روضة  2 /9، العزيز  0 /0 حبر املذهب : انظر 

 .1  / احملتاج 
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هلا عن حاهلا كيف أيت فالواجب أن يسدَّأنا انقضت ِع: وإذا قالت امرأة) ( )[فصل]
 .، واهلل املوفق( )( )(ة لكثرة الفساد، مث يعقدم ْهها عند التُُّفلِّح هر واحلي، وُيالطُّ

 .(6)، وتصح بإشارة األخرس(1)عة إال بالقول مع القدرةْجوال تصح الرَّ ( )[فصل]
أمسكتك ال يكون صنرحيًا  : ، ولو قال(0)راجْعتِك أو ارجتْعتك: أن يقول: الرَّْجعةو

 (  )نكحُتك ال تكون: ، ولو قال(0 )رددتك: (9)(لو قال)، وكذلك (2)يف أصح القولني
                                                 

 (.ت)أسقطت من (  )
واالختيار أن يقال للمرأة اليت تدع  انقضاء عدهتا كيف انقضت عدتك وكم كنان حيضنك   ( ظ)يف (  )

 .وطهرك مث حتلف عند التهمة
 .نقل هذا الرافع  والنووي وأقراه عليه(  )
 .وكذلك الدمريي والرمل  
 .1  / ، مغين احملتاج 6 /2، النجم الوهاج 0  /2، روضة الطالبني  2 /9العزيز : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
، البيان   9/ ، حلية العلماء 06 /0 ، حبر املذهب  9 /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص ( 1)

 0/  0. 
 .0  /0 ، البيان 06 /0 ، حبر املذهب  9 /  احلاوي الكبري ( 6)
، 00 /9، العزيز 2  /0 ، البيان 09 / ، الوسيط  9 /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص  (0)

 .1  /2روضة الطالبني 
وهو األصح عند الشيخ أيب حامد والقاض  الطربي وغريمها، واألصح عند اإلصطخري وابن القاص أننه  ( 2)

 .ورجح النووي أنه صريح. أيضًا فهو لغو أنه ليس بصريح وال كناية: صريح، وذكر الغزايل وجهًا االثًا
، روضة الطنالبني   0 /9، العزيز 2  /0 ، البيان 09 / ، الوسيط 91 /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 9  / ، عجالة احملتاج 1  /2
 .قوله( ظ)يف ( 9)
 .واملنصوص أنه صريح، وهو ما رجحه املاوردي والرافع  والنووي( 0 )
، روضنة   0 /9، العزينز  09 / ، الوسيط 91 /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص : انظر 

 .2/9، النجم الوهاج 1  /2الطالبني 
 .ال يكون( ظ)يف (   )

: إذا قالت امرأة
 انقضت عديت

 الصيغة يف الرجعة
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ولو عقد عليها نكاحًا بالشرائط كان رجعنة؛  ]، ( )رجعة؛ وإن نوى يف أصح الوجهني
املاسرجسن    (1)(أيب احلسن)اإلمام  ( )(وهو اختيار) ( )( )[نه أكد يف أصح الوجهنيأل

 .(6)ومجاعة
 .(0)وال حيتاج إىل الشهود يف أصح القولني، ويستحب اإلشهاد

 (  )ال يكون رجعنة  (  )(ولو وطئ)، (0 )(9)(أليب حنيفة)خالفًا  (2)والرجعُة حمرمة الوطء
                                                 

أنه كناية، : والثاين. ما رجحه املصنف واملاوردي، وهو أنه لغو؛ ألنه ال يشعر به: أوهلا: وفيه االاة أوجه(  )
 .أنه صريح: والثالث. اريوهو ما رجحه النووي وتبعه أبو زكريا األنص

، روضنة   0 /9، العزينز    9/ ، حلية العلمناء  0  / ، الوسيط 99 /  احلاوي الكبري : انظر 
 .   / ، أسىن املطالب 1  /2الطالبني 

 (.ظ)أسقطت من (  )
ينة  لو عقد على الرجع: "قال القاض  الروياين يف التجربة: "قال الرافع . وهو ما رجحه الرافع  والنووي(  )

 ".حيل؛ ألن العقد آكد يف اإلباحة: نكاحًا جديدًا قال بع، أصحابنا
 .6  /2، روضة الطالبني  0 /9، العزيز 02 /0 حبر املذهب : انظر 
 .واختاره( ظ)يف (  )
 .أبو جعفر( ظ)يف ( 1)
 .02 /0 حبر املذهب ( 6)
 .وهو نصه يف القدمي واجلديد( 0)
، روضة 9  /0 ، البيان   9/ ، حلية العلماء  0 /  الكبري ، احلاوي  6 خمتصر املزين ص : انظر 

 . 6  /2الطالبني 
، العزينز  1  /0 ، البيان    / ، الوسيط 6  ، الوجيز ص 09 /0 ، حبر املذهب 12 التنبيه ص( 2)

 .   /2، روضة الطالبني  2 /9
 .له( ظ)يف ( 9)
 .فالطالق الرجع  ال حيرم الوطء( 0 )
 .06 / ، فتح القدير  2 / بدائع الصنائع  ،0 /6املبسوط : انظر 
 .ووطؤها( ظ)يف (   )
، روضنة  0  /0 ، البينان    9/ ، حلية العلماء 09 /0 ، حبر املذهب  9 /  احلاوي الكبري (   )

= 

 اإلشهاد يف الرجعة

 الرجعية حمرمة الوطء
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 .( )( )(أليب حنيفة)خالفًا 
هنذا  ) (6)ال يسقط (1)[ولو راجعها] ( )يلزمه مهر مثلها ( )[لو وطئها]ى هذا وعل

 (0 )من يوم النوطء فنإن   (9)، وجيب عليها عدة االاة أقراء(2)يف أصح القولني (0)(املهر
ين أين، وله الرجعة يف هذين القرأْريف الُق (  )مضى قرٌء واحٌد دخل القرء (  )[قد]كان 

                                                 
= 

 .   / ، أسىن املطالب 0  /2الطالبني 
 .له( ت)يف (  )
 .الرجعةفلو جامعها أو مس شيئًا من أعضائها لشهوة، فهو فعل تثبت به (  )
 .60 / ، فتح القدير  2 / ، بدائع الصنائع   /6املبسوط  
 (.ظ)أسقطت من (  )
، روضة  2 /9، العزيز 6  /0 ، البيان    / ، الوسيط 19 ، التنبيه ص 92 /  احلاوي الكبري (  )

 .2 /2، النجم الوهاج    /2الطالبني 
 (.ظ)أسقطت من  (1)
 .ال تسقط( ظ)يف  (6)
 .رجعةبال( ظ)يف  (0)
وهو نصه يف املختصر، أما القول الثاين فهو نصه يف املرتدة لو وطئها الزوج يف العدة مث أسلمت فيها فال ( 2)

 .مهر، فف  مسألتنا يكون قول خمرج، ومحل أبو إسحاق املروزي وأكثر األصحاب النصني على ظاهرمها
، حلينة     / ، الوسنيط  19 ، التنبيه ص 92 /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص : انظر 

 .   /2، روضة الطالبني  2 /9، العزيز 6  /0 ، البيان   9/ العلماء 
 .بفتح القاف وضمها، واجلمهور على الفتح، ومجع القلة أقرؤ، وأقراء، والكثرة قروء: القرء (9)
وقت يكنون   والقرء: إمنا إقراؤها خروجها من طهر إىل حي، أو حي، إىل طهر قالوا: "قال ابن فارس 

 ".للطهر مرة وللحي، مرة
 .ونقل يف املصباح قول أئمة اللغة بأنه يطلق على الطهر واحلي، 
 ".وتسمية أهل اللغة من األضداد: "قال النووي 
 .09 ، املصباح املنري ص61 / ، حترير ألفاظ التنبيه  21مقاييس اللغة ص : انظر 
 .وإن( ظ)يف  (0 )
 (.ت)أسقطت من  (  )
 .القرآن (ظ)يف (   )
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 .( )ِء الثالثالُقر ( )(وال رجعة له يف)
أننه   (1)[على]شاهدين ع دلني  ( )قلِّامُلَط ( )(مث أقام)ولو انقضت عدهتا وتزوجت 

الثاين ) (0)[كان]ت إىل األول؛ وإن دَّراجعها يف العدة بطل النكاح الثاين، ور  (6)[كان]
هذا الوطء وطء شبهة فيجنب املهنر    (  )[يكون]، و(0 )؛ خالفًا ملالك(9)(2)(وطئها
 (1 )لزوجهنا وطؤهنا يف هنذه    لُِّح، وال ي (  )[االاة أقراء] (  )ويلزمها عدة، (  )هلا

، وهنو االختينار   (9 )أيضناً  (2 )وُقْبَلتها وملسها بشهوة: أصحابنا (0 )، وقال(6 )العدة
                                                 

 .دون( ظ)يف (  )
، روضة الطنالبني   2 /9، العزيز    / ، الوسيط 92 /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص (  )

2/   . 
 .فأقام( ظ)يف (  )
 .الزوج( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .وطئها الثاين( ظ)يف ( 2)
، العزينز   1 /0 ، البينان  1 9/ ، حلية العلماء 99 /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص ( 9)

 .1  /2، روضة الطالبني  9 /9
 .  / ، الفواكه الدواين   2/ ، الشرح الكبري للدردير 26/ بداية اجملتهد ( 0 )
 (.ت)أسقطت من (   )
، روضة الطنالبني   9 /9، العزيز 16 /0 ، البيان 00 /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص  (  )

2/  1. 
 .العدة( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .مدة( ظ)يف ( 1 )
 .11 /0 ، البيان 00 /  احلاوي الكبري ( 6 )
 .قال( ظ)يف ( 0 )
 .بالشهوة( ظ)يف ( 2 )
 .   /2، روضة الطالبني  2 /9، العزيز 1  /0 البيان ( 9 )

لو ادعى أنه راجعها 
 قبل انقضاء عدهتا
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 .لالحتياط
راجْعتِك أمس فالقول قوهلا، ولو قال : يت اليوم فقال الزوجدَّانقضت ِع: ولو قالت
يت أمس، فالقول قوله يف أحد القولني، دَّانقضت ِع: وم فقالتراجعتك الي: الزوج أواًل

 .( )وهو االختيار، وبه قال أكثر أصحابنا
، ولنو  ( )ة، وأنكرت، فالقول قوهلنا ع ْجالرَّ   ِلكنت أصبتك، و : قلَِّطولو قال امُل

 فالقول قوله، وال رجعة، وال يلزمه كل املهر إذا حلف، وعليها ،( )أصبتين فأنكر: قالت
 .( )ة بإقرارهادَّالِع

 (0)[آخنر ]له إال بعد إصنابة زوج   لُِّحاالاًا ال ت  (6)(ق امرأتهلََّط)ولو  (1)[فصل]
، واجملننون،  (0 )قاِهن ر فرق يف اإلصنابة بنني البنالغ، واملُ    (9)وال (2)بنكاح صحيح

                                                 

وأبو إسحاق املروزي، فاملصدق هو السابق إىل الدعوى  هذا أحد األوجه، وقال به أبو العباس بن سريج(  )
 .وهو ما رجحه النووي

 .أن القول قوهلا بيمينها: والثاين 
 .أن القول قوله بيمينه: والثالث 
، الننجم     /2، روضة الطنالبني  20 /9، العزيز    / ، الوسيط 01 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .0 /2الوهاج 
، أسىن 0  /2، روضة الطالبني   /2، النجم الوهاج 06 /  احلاوي الكبري  ، 6 خمتصر املزين ص  ( )

 .19 /2، حتفة احملتاج 6  / املطالب 
 .وأنكر( ظ)يف (  )
 .0  / ، أسىن املطالب 0  /2، روضة الطالبني 00 /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص  ( )
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 .طلقها( ت)يف ( 6)
 (.ظ) أسقطت من( 0)
 .وهو األصح، ويف القدمي أنه حيصل اإلحالل بالوطء الفاسد( 2)
، حلية العلماء 19 ، التنبيه ص 9  /0 ، حبر املذهب    /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص  

 .1  /0، روضة الطالبني 2/10، العزيز 6 9/ 
 .فال( ظ)يف ( 9)
 .حيتلم بعد الغالم الذي قارب االحتالم ومل: املراهق هو( 0 )

= 

انقضت : لو قالت
 عديت اليوم

كنت : لو قال املطلق
 أصبتك ويل الرجعة

 ًالو طلقها ثالث
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يب ِيْغت  ويكف  ،( )والعبد -( )ق، مسلملَِّطإن كانت يهودية، وامُل-والكافر  ،( ) ِِّصواخَل
 .(1() )ِةنَفش احَل

ها ال حيصل ِجْره يف َفر َكَذ (6)ولو كانت اإلصابة من صيب ابن مخس سنني فأدخلت
يف  (0 )[-  -الشنافع   ]، وقد قنال  (9)َةذَّاللَّ (2)حليل؛ ألنه ال حيصل هباالتَّ (0)[هبا]

 .(  )"ينبغ  أن يقع موقع مجاع الكبري": األم
 ق بإذهننا، وإذن النويل،   اِهن ر جهنا عبند مُ  وَّز ت أن ي  :م يف هذا البناب َلْسواأَل

 ة مث َفش ن ينب احلَ ِيْغت  (  )له مث يصنيبها قندر   (  )(والسّيد يكون هو القابل للنكاح)
                                                 

= 

 . 0 ، املصباح املنري ص 00 مقاييس اللغة ص  
 .هو من قطعت أنثياه مع جلدهتما، وقيل من قلبت أنثياه: اخلص (  )
 .6  ، املصباح املنري ص16 / حترير ألفاظ التنبيه  
 ،6 9/ ، حلية العلماء    /0 ، حبر املذهب    /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص : انظر(  )

 .1  /0، روضة الطالبني  2/1العزيز 
، روضة الطالبني  2/1، العزيز 6 9/ ، حلية العلماء    /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص  ( )

0/   . 
 .ه  ما يكشف عنه اخلتان يف عضو التذكري: ه  رأس الذكر، وقال يف املعجم الوسيط: احلشفة(  )
 .06 / يط ، املعجم الوس0  املصباح املنري ص  
 .19 /0 ، البيان  2 ، الوجيز ص 19 ، التنبيه ص    /  ، احلاوي الكبري  6 خمتصر املزين ص  (1)
 .فأدخل( ظ)يف ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 .به( ظ)يف ( 2)
 .   / ، مغين احملتاج 60 /0 ، البيان 6  /  ، احلاوي الكبري 01 /1األم ( 9)
 (.ت)أسقطت من ( 0 )
 ".وإن كان غري مراهق مل حيلها مجاعة؛ ألنه ال يقع موقع مجاع الكبري: "  يف األمقال الشافع(   )
 .01 /1األم : انظر 
 .وسيده يقبل النكاح( ظ)يف (   )
 .يقدر( ظ)يف (   )

اٌ إلصابة من صيب ابن 
 مخس سنني
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الفرقة بيننهما، وال   (6)فتقع (1)راًءأو ِش ( )بًةِه ( )(هذا الغالم) ( )هذه الزَّوجة ( )متلك
لِّق إذا أخرج الغالم من َطلد، وال يتغري به امُلحيتاج إىل الطالق، وال خياف من حصول الو

 .(2)واهلل أعلم. ذلك (0)[مثل]ه أن يفعل ر ْكالبلد، وُي
ة االاًا مث اشتراها ال حتل له إصابتها مبلك اليمني حىت يصنيبها  م ق امرأته اأَللَّولو َط

 .(0 )بنكاح صحيح (9)(الزوج الثاين)
هتا، فنإن وقنع يف   دَّقت، وانقضت ِعلِّ، وُط(  )يبتِصولو ذكرت أهنا نكحت، وُأ

هبنا،   (  )(ج أن يتزوَّ)له  (  )أهنا صادقة جيوز (  )[االاًا] -ِقلَِّطامُل-قلب الزوج األول 
مل : ، فإن نكحها قال الشنافع  (1 )هاج ع أن ال يتزوَّر وإن وقع يف قلبه أهنا كاذبة فالو 

                                                 

 .ميلك( ظ)يف  ( )
 .املرأة( ظ)يف (  )
 .زوجها هذا(: ظ)يف (  )
 (.باهلبة( )ظ)يف (  )
 .بالشراء(: ظ)يف ( 1)
 .يقعف( ظ)يف ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 .0  /0، روضة الطالبني  1 / ، الوسيط 0  /0 ، حبر املذهب 9  /  احلاوي الكبري ( 2)
 .زوج آخر( ظ)يف ( 9)
 .وهو املذهب املنصوص( 0 )
، حلية العلماء    /0 ، حبر املذهب 60 ، التنبيه ص  0 / ، املهذب    /  احلاوي الكبري : انظر 

 .2  /0روضة الطالبني  ، 2/1، العزيز 6 9/ 
 .أصبت( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .حيل( ظ)يف (   )
 .التزوج( ظ)يف (   )
 .2  /0، روضة الطالبني  2/1، العزيز  0 / ، املهذب  6 خمتصر املزين ص ( 1 )

لو طلق امرأته األمة 
 مث اشتراها

لو ذكرت أهنا 
 نكحت وأصيبت 

 مث طلقت
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ُيستحب للزوج األول أن : سحاق، وقال أبو إ( )ألهنا أمينة يف قوهلا ( )[النكاح]أفسخ 
يف هذا الزمان جيب البحث عننه، وال ينرخص يف   : ، وأنا أقول( )ذلك عن ( )يبحث
، وأنا رأينت  (6)[لفساد الزمان]إال بعد أن يغلب على ظنه صدقها  (1)[الثاين]النكاح 
إىل األول، وكان حيلف هذا النزوج الثناين    (2)أصاهبا الزوج لترجع (0)أنه  امرأة تدع

بإقرارهنا  ]طالق زوجته واألميان املغلظة أنه ما أصاهبا وتبني صدقه وكذهبا يف ذلنك  ب
 .، ونعوُذ باهلل تعاىل من ِفْتن ِة هذا الزمان(9)[وشهادة الشهود

وحصنل   ،(  )ادعت امرأة حرة على زوجها احلر أنه نكحها، وأصاهبا (0 )[لو]و
 ذكنرت منن اإلصنابة    منا  )منها أوالد ويل عليه املهنر فنأقر جبمينع     (  )[له]

                                                 

 (.ت)أسقطت من (  )
بة حىت جيد ما يندل علنى   كان له نكاحها والورع أن ال يفعل إذا وقع يف نفسه أهنا كاذ: "نصه يف األم(  )

 ".صدقهنا
 .00 /1األم : انظر 
جاز له يف احلكم أن يتزوجها ألهنا مؤمتنة على نفسها ال سيما فيما ال ميكنها إقامة البينة : "وقال املاوردي 

 ".عليه من اإلصابة وانقضاء العدة فجاز يف الشرع الرجوع إىل قوهلا والعمل عليه مع جواز كذهبا
 .   /  الكبري احلاوي : انظر 
 .يتفحص( ظ)يف (  )
 .606التعليقة الكربى ص(  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .أهنا( ظ)يف ( 0)
 .لريجع( ت)يف ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .فأصاهبا( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )

لو ادعت امرأة حرة 
على زوجها أنه 
 نكحها وأصاهبا
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وعليهنا   ( )القول قوله مع النيمني : ستانْرب املهر قال مشائخ َط ( )وأنكر ( )(واألوالد
عن وجنوب   (0)[النكاح]؛ ألنه ال خيلو مثل هذا (6)ال يصح (1)(وهذا: قلت)، ( )البينة

ذكر قدرًا وذكرت زيادة  (9)يسمع منه إنكار أصل املهر فيكلف البيان وإن (2)املهر فال
هلا مبا ادعت،  (  )اليمني إليها، فتحلف، ويقض  (0 )حتالفًا، وإن أصر على اإلنكار يرد

، واهلل أعلم (  )(  )[وهو احلق]ورأيت مجاعة من احملققني خبراسان والعراق يفتون هبذا، 
 .بالصواب
 

                                                 

 .ذلك( ظ)يف (  )
 .إال( ظ)يف (  )
 .ميينه( ظ)يف (  )
 .61 /0، النجم الوهاج 1  /0، روضة الطالبني 6  /2العزيز (  )
 .فعلى هذا( ظ)يف ( 1)
 .ال يصح النكاح عندي( ظ)يف ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .وال( ظ)يف ( 2)
 .فإن( ظ)يف ( 9)
 .ترد( ظ)يف ( 0 )
 .وحيكم( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .والدمريي وهو األصح من األوجه، رجحه الرافع  والنووي(   )
القول قوهلا مع ميينها، وقو قول القاض  حسني، ويف وجه االث وهو التحنالف، وهنو   : ويف وجه اان 

 .األصح عند الغزايل
قنال مشنايخ   : ومل يذكر الروياين اخلالف هكذا، لكنن قنال  "قال الرافع  بعد ذكر اخلالف هكذا  

 .إىل آخر كالمه..." طربستان
 .61 /0، النجم الوهاج 1  /0، روضة الطالبني 6  /2، العزيز 120البسيط ص: انظر 
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 ( )كتاب اإليــالء

  
ٺژ  :تعاىل ( )قوله ( )[فيه واألصل]

( )
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

(1)
ژٹ  ٹ    

(6) 
 .ةناآلي

ال يطأهنا   (0)واعلم أن حكم اإليالء يف الشرع ال يثبت حىت حيلف باهلل تعاىل أنه
ك أربعنة  ؤواهلل ال أط: ، ولو قال(0 )وأمحد (9)، وبه قال مالك(2)أكثر من أربعة أشهر

                                                 

اْئت َلى وت َألَّى : مصدر آىل ُيْؤيل إيالًء، إذا حلف َأِليًَّة وِإْلو ًة وَأْلو ًة وُأْلو ًة وه  اليمني وُيقال: اإليالء يف اللغة(  )
 [.  : النور] ژڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ژ : إذا حلف، ومنه قوله تعاىل

 ".احللف على زوجته أال يطأها مدة يصري هبا موليًا: "ل املاوردي هوقا: ويف الشرع 
 ".فهو اليمني على فعل خمصوص وهو أن حيلف على ترك الوطء مدة: "وقال يف حبر املذهب 
 .احللف على االمتناع من وطء الزوجة مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر: وعرفه غريه 
، حبنر     /  ، احلاوي الكنبري  62 / ، حترير ألفاظ التنبيه 69، مقاييس اللغة ص 1  الزاهر ص  

 . 2 / ، أسىن املطالب 96 /9، العزيز 1  /0 املذهب 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .قال اهلل( ت)يف (  )
 .الذين( ظ)يف (  )
 .انتظرته: تربصت األمر تربصًا: ، وتقول"االنتظار"قال األزهري : تربص( 1)
 .20 نري ص ، املصباح امل1  الزاهر ص  
 .6  : البقرة( 6)
 .أن( ظ)يف ( 0)
، روضة    /9، العزيز  2 /0 ، البيان    / ، الوسيط  6 ، التنبيه ص 2  /  احلاوي الكبري ( 2)

 .6  /2الطالبني 
، شرح خمتصر خلينل  006/ ، الشرح الكبري للدردير 0  /1، التاج اإلكليل 61 / القوانني الفقهية ( 9)

 .90/ للخرش  
 .16 /1، كشاف القناع  0 /9، اإلنصاف 02 /1الفروع  ( 0 )

 مشروعيته

 ثبوت حكم اإليالء
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 .( )؛ خالفًا أليب حنيفة رمحه اهلل( )أشهر ال يثبت حكم اإليالِء
 .(1)أصح القولني يف ( )(الطالق، أو العتاق)ني باهلل تعاىل، أو اليم ( )تكون فرق بني أن وال

واحلنرة، واألمنة، والكنافر،    )والعبند   (6)وال فرق يف مدة اإليالِء بني احُلنرِّ 
 .(  )ة شهرانم اأَل (0 )مدة إيالء: ، فإنه قال(9)(أليب حنيفة)؛ خالفًا (2)(0)(والكافرة

 إن كنننان و] (1 )(  )يلزمنننه الكفنننارة  (  )(  )ولنننو ح ِننننثَ 
                                                 

، روضة    /9، العزيز  2 /0 ، البيان    / ، الوسيط  6 ، التنبيه ص 2  /  احلاوي الكبري  ( )
 .6  /2الطالبني 

 .69/ ، البحر الرائق  0 / ، بدائع الصنائع   /0، املبسوط  6 خمتصر املزين ص (  )
 .يكون( ظ)يف (  )
 .بالطالق أو بالعتاق( ظ) يف(  )
ويف القدمي أنه ال يكون موليًا منا مل  . وهو قوله يف اجلديد، وهو ما رجحه املاوردي والشريازي وغريمها( 1)

 .حيلف باهلل تعاىل
، 99 /9، العزيز  0 /0 ، البيان 0  / ، الوسيط  6 ، التنبيه ص    /  احلاوي الكبري : انظر 

 .0 /2م الوهاج ، النج0  /2روضة الطالبني 
 .احلرة( ظ)يف ( 6)
 .والكافر والكافرة واألمة واحلرة( ظ)يف ( 0)
، أسىن 6 /0، النجم الوهاج 10 /0 ، حبر املذهب 20 /  ، احلاوي الكبري 61 خمتصر املزين ص  (2)

 .. 1 / املطالب 
 .له( ظ)يف ( 9)
 .اإليالء( ظ)يف ( 0 )
 . 0/ ، البحر الرائق  0 / دائع الصنائع ، ب  /0، املبسوط 00 خمتصر الطحاوي ص (   )
 .حنث الكافر( ظ)يف (   )
أن يفعل غري ما حلف عليه أن يفعل، وإمنا أصل : الرجوع يف اليمني، ومعىن الرجوع يف اليمني: احلنث(   )

 .يلق  اإلمث عن نفسه بعبادته: التعبد، أي: اإلمث واحلرج، والتحّنث: احلنث
 .   نري ص ، ا ملصباح امل60 الزاهر ص  
 .الكافرة( ظ)يف (   )
 .وهو قوله يف اجلديد، وهو الصحيح( 1 )

= 

اليمني بالطالق 
 والعتاق

اإليالء من احلرة 
 واألمة والكافرة

 لو حنث يف اإليالء
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، وهذا ألنه كاملسنلم يف صنحة   (1)( )[يف الكافر] ( )(أليب حنيفة)خالفًا  ( )( )[كافرًا
 .(6)اإليالِء باإلمجاع

 مضنت أربعنة    (0 )، فإذا(9)قبل مض  أربعة أشهر (2)[له] (0)وال مطالبة للزوجة
 (  )ء خيرج ء، أو تطلق، فإن فاِفإما أن ت : إىل احلاكم، يقول احلاكم له (  )أشهر رافعته

  (1 )[اَءَفن  ِءْطعلنى النو   ]، فإن مل يقندر  (  )ِءْطبالو  َةَئْي، والَف(  )من حكم اإليالِء
                                                 

= 

 .ال جتب الكفارة عليه: وقال يف القدمي 
، حلينة  6  / ، الوسنيط  2  /0 ، حبر املذهب 09 / ، املهذب 26 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .0  /2، روضة الطالبني 99 /9، العزيز    /0 ، البيان 910/ العلماء 
 (.ظ)سقطت من أ(  )
 .0  /2، روضة الطالبني 92 /9، العزيز 1  / الوسيط (  )
 .له( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .ال تنعقد ميني الكافر وال تلزمه الكفارة: قال أبو حنيفة( 1)
 .90 /1، الفتاوى اهلندية رد احملتار على الدر املختار 9  /6، البناية   1رؤوس املسائل ص : انظر 
 .0  /2، روضة الطالبني 92 /9، العزيز 1  / لوسيط ا (6)
 .للزوج( ظ)يف  (0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .   /9، العزيز 9  ، الوجيز ص 02 / ، املهذب  0 /  احلاوي الكبري ( 9)
 .وإذا( ظ)يف ( 0 )
 .ورافعته( ظ)يف (   )
 .خرج( ظ)يف (   )
، النجم الوهاج  1 /2، روضة الطالبني 2  /9، العزيز    / ، الوسيط  2 /  احلاوي الكبري  (  )

0/ 9. 
، الوسنيط   6 ، التنبينه ص  02 / ، املهنذب   2 /  ، احلاوي الكبري 61 خمتصر املزين ص (   )

 .9 /2، النجم الوهاج 6  / 
 (.ظ)أسقطت من ( 1 )

 البة الزوجة مط
 للموىل بالوطء



 360 كتـاب اإليـالء

فيظهر به أننه غنري    ( )ندمت على ما ُقلت، وإذا َقدرت و َطئتك: بأن يقول ( )بلسانه
وال ] (1)، مث إذا زال العذر، وقدر على النوطء ُطولنب   ( )( )[هبا]قاصد إىل اإلضرار 

ق طلقة زالنت  لَّبالطالق فإن َط (0)[، وإن مل يفَئ ُطوِلب (6)له مدة أربعة أشهر ُفن ْأت ْسُي
 .(2)املطالبة، فإن مل يراجع بان ت بانقضاء العدة، وبطل حكم اإليالِء

 .(0 )نكحها اانيًا يف أصح القولني (9)وال يعود حكمه لو
أيضًا على  (  )ت ُتطاِلُبأربعة أشهر من يوم امُلراجعة فإذا مض ُلجَّؤ وإن راجعها ُي
على ما ذكرنا حىت  (1 )راجعها (  )مىت (  )طلق طلقة أخرى نظرنا (  )ما ذكرنا مث إذا

                                                 

 .فبلسانه( ظ)يف (  )
 .وطئت( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .يلزمه الفيئة باللسان، واملذهب أن هلا مطالبته بالفيئة باللسانال : وخالف فيها أبو اور فقال(  )
، حلينة العلمناء    6 ، التنبيه ص 0  / ، املهذب  2 /  ، احلاوي الكبري 61 خمتصر املزين ص  

 . 1 /2، روضة الطالبني  91/ 
، 0  /9 ، العزينز  91/ ، حلية العلماء  6 ، التنبيه ص 0  / ، املهذب 21 /  احلاوي الكبري  (1)

 . 1 /2روضة الطالبني 
 . 1 /2، روضة الطالبني 1  /9، العزيز    / ، الوسيط 0  الوجيز ص ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .11 /2، روضة الطالبني    /9، العزيز 1  / ،  الوسيط 0  ، الوجيز ص 2  /  احلاوي الكبري  (2)
 .ولو( ظ)يف ( 9)
 .وهو قول الثاين يف اجلديد( 0 )
 .أنه يعود حكم اإليالء: لقدمي وأحد قوليه يف اجلديدويف ا 
 .02 /9، العزيز 9  /0 ، البيان 10 /  احلاوي الكبري  
 .يطالب( ظ)يف (   )
 .إن( ظ)يف (   )
 .نظر( ظ)يف (   )
 .هل( ظ)يف (   )
 .يراجعها( ظ)يف ( 1 )

ال يعود اإليالء لو 
 نكحها ثانيًا

لو راجعها يؤجل 
 أربعة أشهر
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 .( )الطلقات الثالث ( )تنقض 
: ؛ خالفًا أليب حنيفنة فإننه قنال   ( )وال يقع الطالق عندنا بانقضاء مدة اإليالء

 .(6)(1)بانقضائها طلقة بائنة ( )[يقع]
وانقضت العدة مث نكحها اانيًا ال يعود حكم اإليالء يف أصح  (2)مل يراجعها (0)ولو
 .(0 )-رمحه اهلل-؛ خالفًا أليب حنيفة (9)القولني
وال ، (  )يف أصح القولني (  )(عليه احلاكم)ة والطالق طلق َئْيامتنع من الَف (  )وإن

                                                 

 .ينقض ( ظ)يف (  )
، 9  /0 ، البيان  91/ ، حلية العلماء    / ، الوسيط  6 ، التنبيه ص 10 /  احلاوي الكبري (  )

 . 1 /2، روضة الطالبني    /9العزيز 
 .11 /2، روضة الطالبني    /9، العزيز 09 /0 ، البيان 6  / ، الوسيط 99 /  احلاوي الكبري  ( )

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .اانية( ت)يف ( 1)
 .62/ ، البحر الرائق  9 / ، فتح القدير    ، رؤوس املسائل ص  6 خمتصر القدوري ص ( 6)
 .وإن( ظ)يف ( 0)
 .تراجعها( ظ)يف ( 2)
 .02 /9، العزيز 9  /0 ، البيان 10 /  احلاوي الكبري ( 9)
 .يعود اإليالء: فعنده( 0 )
 .وتستأنف شهور اإليالء من حني تزوجها وال حيتسب مبا مضى منها 
 .9 /0، املبسوط  6 خمتصر القدوري ص : انظر 
 .وول( ظ)يف (   )
 .احلاكم عليه( ظ)يف (   )
 .وهو قوله يف اجلديد، وأحد قويل القدمي (   )
 .أنه ال يطلق عليه بل حيبسه ويعزره إىل أن يف ء: والثاين من قويل القدمي 
 .هو األصح، كما رجحه الشريازي والغزايل والعمراين والرافع  والنووي: واألول 
، البينان   91/ ، حلينة العلمناء   6  / ، الوسيط  6 ، التنبيه ص 2  /  احلاوي الكبري : انظر 

= 

وقوع الطالق 
 بانقضاء املدة

لو امتنع من الفيئة 
 والطالق
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 .( )يزيد احلاكم على طلقة واحدة يف احلال، ويكون طلقة رجعية
يفطنر،   ( )قدر احلاجة، فإن كان صائمًا فحىت ْلجَّؤ   يف اجلماع ُيِنْلجَِّأ: ولو قال

، ( )وإن كان جائعًا فحىت يشبع، ويهضم الطعام، وال يتقدر بثالاة أيام يف أصح القولني
 .( )وهو اختيار املزين

وحيتسب زمان احلي، منن املندة؛    (6)حىت تطهر (1)وإن كانت حائضًا ال يطالب
 .(2)يف املدةتتكرر  (0)ألهنا

إن وطئُتِك فأنت طالق االاًا، ومضت أربعة أشهر، وطالبتنه عنند   : ولو قال هلا
، فنإذا  (9)(أن يطأهنا )لنه  : -رض  اهلل عننه –احلاكم فاختار الوطء، قال الشافع  

النثالث فيلزمنه أن    ( )الطلقات ( )احلشفة خرج من حكم اإليالء ووقعت (0 )غابت
                                                 

= 

 .11 /2، روضة الطالبني    /9، العزيز    /0 
 .يقع بائنًا: هذا هو املذهب، وقال أبو اور(  )
 .2  /0 ، البيان 0  / ، املهذب 9  /  احلاوي الكبري : انظر 
 .حىت( ظ)يف (  )
 .نه ميهل االاة أياموهو األصح عن اجلمهور، ورجح املاوردي والغزايل أ(  )
، الوسنيط  0  ، الوجيز ص 60 /0 ، حبر املذهب 09 / ، املهذب 22 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .  /2، النجم الوهاج 11 /2، روضة الطالبني    /9، العزيز    /0 ، البيان 6  / 
 .60 /0 ، حبر املذهب 29 /  ، احلاوي الكبري 66 خمتصر املزين ص (  )
 .طالبت( ظ)يف ( 1)
، روضة الطنالبني  9  /9، العزيز 1  / ، الوسيط  6 /0 ، حبر املذهب  9 /  احلاوي الكبري ( 6)

2/ 1 . 
 .ألنه( ظ)يف ( 0)
، 0  /9، العزينز  910/ ، حلية العلماء  6 /0 ، حبر املذهب  6 ، التنبيه ص 02 /  املهذب ( 2)

 . 1 /2روضة الطالبني 
 .وطؤها( ظ)يف ( 9)
 .بغا( ظ)يف ( 0 )

 لو قال أجلين 
 يف اجلماع

 لو كانت حائضًا

إن وطئتك : لو قال
فأنت طالق ثالثًا 

 ومضت أربعة أشهر
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، واالحتياط يف (6)ال ميكن من الوطء: (1)[من أصحابنا] ( )َنار ْيوقال ابن خ  ،( )يفارقها
 .(2)املباح وعلى هذا يتعني عليه الطالق (0)هذا؛ ألنه يتعذر االقتصار على القدر

ووقعت الطلقات الثالث فنننزع، مث أو  اانينًا، قنال     (0 )جامعها (9)(مث لو)
اإليالجة )هاًل ويعتقد أن هذا إذا كان جا: أصحابنا (  )قال. (  )ال حد عليه: الشافع 
، ولو كان عاملًا مبا فعل يلزمه احلد، وهو اختينار  (  )مع األوىل وطء واحد (  )(الثانية

                                                 
= 

 .ووقع( ظ)يف (  )
 .الطالق( ظ)يف (  )
 .وهو املذهب وقول أكثر األصحاب(  )
، حلية العلمناء  0  / ، املهذب    /  ، احلاوي الكبري  6 ، خمتصر املزين ص91 /1األم : انظر 

 .   /2، روضة الطالبني 06 /9، العزيز 1  /0 ، البيان 910/ 
من الفقهاء املتورعني، فكان يعاتب ابن سنريج علنى تولينه     هو احلسني بن صاحل أبو عل  بن خريان،(  )

 .القضاء، من كبار األئمة ببغداد، وهو ركن من أركان املذهب، تويف يف سنة عشرين واالمثائة
، طبقنات     / ، وفيات األعيان 19 / ، طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح  2/1تاريخ بغداد  

 .1  /  بالوفيات ، الوايف  0 / الشافعية الكربى 
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 .6  /0 حبر املذهب : انظر". ليس له ذلك ويكلف الطالق: "وقال ابن خريان: "قال يف البحر( 6)
 .قدر( ظ)يف ( 0)
، روضة الطنالبني  06 /9، العزيز 9  / ، الوسيط 0  / ، املهذب    /  احلاوي الكبري : انظر( 2)

2/   . 
 .ولو( ظ)يف ( 9)
 .جامع( ظ)يف ( 0 )
حبنر املنذهب   ". ظاهر املذهب أنه ال يلزمهما احلد، وإن كانا عاملني؛ ألننه ننص  : "قال أبو حامد(   )

 0/  6. 
 .وقال( ظ)يف (   )
 .اإليالج الثاين( ظ)يف (   )
، روضنة الطنالبني   06 /9، العزينز  6  /0 ، البيان 0  / ، املهذب 0  /  احلاوي الكبري  (  )

= 
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 .( )( )القفال، والقاض  الطربي، ومجاعة، وهو الصحيح
ال : -رض  اهلل عنه-قال الشافع  . ( )(اإليالج األول)وإن مل يننزع وبق  على 

 (1)(كفنارة صنوم  )يلزمه احلد كما يلزمه : ابنا خبراسان، وقال بع، أصح( )ح دَّ عليه
يف صنوم  ] (6)(علنى اجلمناع عامنداً    فمكثطلع الفجر وهو جيامع )رمضان، إذا 

مطلقنة اانينًا   )؛ ألهنا صارت (9)[عندي]هو القياس واالختيار  (2)[وهذا ،(0)رمضان
 . أعلم، واهلل(  )فيكون زانيًا عند االستدامة (0 )(وُحرِّم ت حترمي األجنبية

 (  )ولو ادعى الزوج أنه أصاهبا، وخرج من حكم اإليالء، وأنكرت فإن كاننت 

                                                 
= 

2/   . 
 .ختيار والقياساال( ظ)يف (  )
 .وهو املذهب الصحيح ( )
، روضنة  06 /9، العزينز  6  /0 ، البينان  910/ ، حلية العلماء 6  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .   /2الطالبني 
 .اإلباحة األوىل( ت)يف (  )
 .وهو أصح الوجهني(  )
، العزينز  0  /0 ، البينان  910/ ، حلية العلماء 0  / ، املهذب 0  /  احلاوي الكبري : انظر 

 .   /2، روضة الطالبني 00 /9
 .الكفارة يف شهر( ظ)يف ( 1)
 .أصبح جمامعًا فمكث عامدًا( ظ)يف ( 6)
 .وهو وجه حكاه ابن القطان وغريه( 0)
 .   /2، روضة الطالبني 06 /9، العزيز 0  /0 حبر املذهب : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .جنبيةباينة أ( ظ)يف ( 0 )
 .06 /9، العزيز 0  /0 حبر املذهب : انظر(   )
 .كان( ظ)يف (   )

لو ادعى الزوج أنه 
هبا وخرج من أصا

 حكم اإليالء
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أهنا  َنْدِهول فإن ش ُدنظر إليها أربع نسوة ُع ٌرْكبًا فالقول قوله مع ميينه، وإن قالت أنا ِبيَِّا
، ( )وعليها اليمني مع شنهادهتن : -رض  اهلل عنه-، قال الشافع  ( )بكر فالقول قوهلا

هذا إذا ادعى الزوج عود البكارة فإنه مل يبالغ يف اإلصابة فإن مل يندِّع  : حابناقال أص
يف  (0)طعنن  (6)[ذلنك ] (1)ميني عليها؛ ألن ( )أصبتها فال ( )الزوج، وأصر على قوله

 .(2)شهادة الشهود، وال ميني يف ذلك
  .(9)ولو أصاهبا وه  صائمة خرج من حكم اإليالء

الء من الفحل؛ ألنه ميكنه اإليالج وإمنا يتعذر اإلننزال  واإليالء من اخلص  كاإلي
 .(  )(0 )[باخلصاء]

يبنق   مل)وإن  ( )إيالؤه ( )بقى له ما ميكن اجلماع به ينعقد ( )اجملبوب إن (  )وأما
                                                 

 .61 /0 ، حبر املذهب 99 /  احلاوي الكبري (  )
 .66 ، خمتصر املزين ص 0 /1األم (  )
 .أين( ت)يف (  )
 .ال( ظ)يف (  )
 .ألنه( ظ)يف ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .يطعن( ظ)يف ( 0)
: ولكن البغنداديني قنالوا  ". ا؛ ألنه ميكن أن يكون مل يبالغ فرجعت العذرة حباهلاإمنا أحلفه: "قال املزين( 2)

 .حيلفها بكل حال سواء ادعى الزوج أم مل يدعه
 .0  /0 ، البيان 66 /0 ، حبر املذهب 00 /  ، احلاوي الكبري 66 خمتصر املزين ص : انظر 
، البينان   0 /0 ، حبر املنذهب  09 / ، املهذب  0 /  ، احلاوي الكبري 60 خمتصر املزين ص ( 9)

 0/ 09. 
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
، البينان  6  / ، الوسنيط  01 / ، املهنذب     /  ، احلاوي الكنبري  60 خمتصر املزين ص (   )

 .0  /2، روضة الطالبني 92 /9، العزيز  0 /0 
 .وإن آىل( ظ)يف (   )

لو أصاهبا وهي 
 صائمة

 اإليالء من اخلصي

 إيالء اجملبوب
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 .(1)ال ينعقد إيالؤه ( )(ذلك
 .أعلم واهلل. (2)(0)(ال حيكم حبكم اإليالء)من الرت َقاء والَقر ناء  (6)[لو آىل]وكذلك 

                                                 
= 

 .فإن( ظ)يف (  )
 .انعقد( ظ)يف (  )
، 92 /9، العزيز  0 /0 ، البيان 6  / ، الوسيط  0 /0 ، حبر املذهب    /  احلاوي الكبري  ( )

 .0  /2روضة الطالبني 
 .كان ممسوحًا( ظ)يف (  )
 .وهو نصه يف اإلمالء، وهو املذهب الصحيح، واختيار املزين( 1)
 .ويف قول أنه يكون موليًا، وهو نصه يف األم واملختصر 
، النوجيز   0 /0 ، حبر املذهب  0 /  ، احلاوي الكبري 60 ، خمتصر املزين ص 0 /1األم : انظر 

 .9  /2، روضة الطالبني 92 /9، العزيز 2  /6، التهذيب 6  / ، الوسيط 0  ص
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .ال ينعقد( ظ)يف ( 0)
أي –ء فيها قوالن كاجملبوب إال أنا إذا قلنا يصح اإليالء ال تضرب اإلينال : قال أصحابنا: "قال يف البحر( 2)

فتخرج هذه املسألة على اخلالف يف اجملبوب، كما ذكنره الغنزايل   ". ألن املنع بسبب من جهتها -قدمه
 .وغريه

، روضة الطنالبني   0 /0 ، البيان 2  /6، التهذيب 6  / ، الوسيط  0 /0 حبر املذهب : انظر 
2/  9. 

لو آىل من الرتقاء 
 والقرناء
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 ( )ارهـَ كتاب الظ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ژ  :تعناىل  ( )قولنه  ( )[واألصل فيه] 

ژڈ  ڈ  
 .اآلية ( )

حرًا، مسلمًا كان، أو عبندًا، أو  )جاز طالقه جاز ظهاره  (1)واعلم أن كل زوج
 .(9)(2)[خالفًا أليب حنيفة يف الذم  واحلريب]؛ (0)(6)(ذميًا، أو حربيًا

                                                 

ج، وه  أوىل بالتحرمي؛ ألن الظهنر  مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون البطن والفخذ والفر: الظهار(  )
أنت عل  كظهر أم ، أراد ركوبك للنكناح  : موضع الركوب واملرأة مركوبة إذا غشيت فكأنه إذا قال

حرام عل  كركوب أم  للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب؛ ألنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح؛ 
 .األن الناكح راكب وهذا من استعارات العرب يف كالمه

 .هكذا ذكره األزهري وغريه 
 .تشبيه الزوج زوجته يف احلرمة مبحرمة: ويف الشرع 
 .تشبيه الزوجة غري البائن بأنثى مل تكن حاًل: وعرفه الشربيين بقوله 
، املغين يف اإلنباء عن غريب 6  ، املصباح املنري ص00 / ، حترير ألفاظ التنبيه 6  الزاهر ص : انظر 

 . 0 / ، فتوحات الوهاب  6 / احملتاج  ، مغين  1/ املهذب 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .قال اهلل( ت)يف (  )
 . : اجملادلة(  )
 .من( ظ)يف ( 1)
 .وال فرق فيه بني احلر والعبد والذم  واحلريب واملسلم( ظ)يف ( 6)
ط ، الوسني 06 /0 ، حبر املذهب  6 ، التنبيه ص 0  /  ، احلاوي الكبري 62 خمتصر املزين ص ( 0)

 .911/ ، حلية العلماء 2  / 
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .ال يصح ظهار الذم : فقال أبو حنيفة( 9)
، بندائع الصننائع   1  ، رؤوس املسائل ص   /6، املبسوط 29 / خمتصر اختالف الفقهاء : انظر 

 /  0. 

 مشروعيتـه

 ممن يصح الظهار



 361 كتـاب الظهـار

أن ميسكها عقيب الظهار مندة  : دْو، والع ( )د بعد الظهارْوالكفارة بالع  ( )ويلزمه
 .(6)الكفارة (1)ُيطِلْق استقرت ( )(ومل)مضت هذه امُلدَّة  ( )طالقها فال يطلق فإذاميكنه 

؛ خالفًا أليب حنيفة (9)(2)(وإن مات أو ماتت) (0)[بعد ذلك]سقط توال 
( 0). 

 (  )، وكفنارة (  )بالرقبة والصيام واإلطعام: لم احلراملس (  )[الظهار يف]وكفارة 
  .(6 )باملال فقط (1 )(م وكفارة الذِّ)، (  )العبد بالصيام فقط

                                                 

 .وتلزمهم( ظ)يف (  )
، حلينة العلمناء      / الوسيط ، 00 /0 ، حبر املذهب 61 ، التنبيه ص  1 /  احلاوي الكبري (  )

 .2/2، روضة الطالبني 62 /9، العزيز 0  /0 ، البيان 912/ 
 .ومىت( ظ)يف (  )
 (.ظ)كررت يف (  )
 .يلزمه( ظ)يف ( 1)
، الوسيط    ، الوجيز ص 91 ، 00 /0 ، حبر املذهب    / ، املهذب  1 /  احلاوي الكبري  (6)

 .69 /9، العزيز 912/ ، حلية العلماء    / 
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .مبوته وال مبوهتا( ظ)يف ( 2)
 . 0 /2، روضة الطالبني 6  / ، الوسيط 12، التعليقة الكربى ص 6 /  احلاوي الكبري ( 9)
فحكم الظهار عنده يبطل مبوت أحد الزوجني، فالعود عنده أن يعزم على الوطء، فإذا عزم عليه وجبت ( 0 )

 .الكفارة وجوبًا غري مستقر
 .  1/1، البناية 1  / بدائع الصنائع : ظران 
 (.ت)أسقطت من (   )
 . 2/6، النجم الوهاج 19 /0 ، البيان 0  / ، الوسيط 92 /0 حبر املذهب (   )
 .ويف( ظ)يف (   )
 .وهو قوله يف اجلديد؛ ألنه ال ميلك املال(   )
، أسنىن املطالنب   00 /2، روضة الطالبني 6  ، الوجيز ص0  /9، العزيز  0/19 البيان : انظر 

 . 0/2، هناية احملتاج 2/202، حتفة احملتاج 69 / 
 .ويف الكافر( ظ)يف ( 1 )
 .فالذم  يكفر باإلعتاق أو اإلطعام دون الصيام( 6 )

= 

 العود بعد الظهار

سقوط الكفارة 
 باملوت

 كفارة الظهار
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كظهر أم  يومًا أو   ََّلأنت ع : ، فإن قال( )ويصح الظهار مؤقتًا يف أصح القولني]
 .( )[شهرًا
منة  رَّح ؛ ألهننا مُ ( )عهنا راجى ُيحتَّ د ْوية، وال حيصل الع ِعْجهار من الرَّويصح الظِّ 

جعنة عنود يف أصنح    ، ونفس الرَّ( )جعها يصري عائدًا، ويلزمه الكفارةاالوطء، فإذا ر
 .(6)دْوقها عقيب الظهار ال كفارة؛ ألنه مل حيصل الع ، ولو طلَّ(1)القولني

 .(0)ولده ألهنا ليست بزوجة مِّوال ظهار من ُأ
، ولو (0 )أنت عل َّ كظهر أم : (9)تهالمرأ (2)[الرجل]والظهار املعروف أن يقول 

                                                 
= 

،  6 /2، روضة الطنالبني   1 /2، العزيز 90 /0 ، البيان 2  / ، الوسيط 62 التنبيه ص : انظر 
 . 0/2اج ، هناية احملت02 /2، حتفة احملتاج 20 

 .ال يكون ظهارًا: وهو األصح من القولني، وهو اختيار املزين، والقول الثاين(  )
، البيان 910/ ، حلية العلماء 00 /0 ، حبر املذهب 61 ، التنبيه ص 00 /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 0 /2، روضة الطالبني    /0 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .راجعها( ظ)يف (  )
 .9  /0 ، البيان 9  / ، الوسيط 02 /0 ، حبر املذهب    /  ري احلاوي الكب(  )
أن العود ال حيصل بالرجعة وإمنا حيصل بأن ميسكها زمانًا بعد الرجعنة  : والثاين. وهو املذهب املنصوص( 1)

 .ميكنه أن يطلقها فيه فال يطلق
، العزينز  9  /0 ، البينان     / ، الوسيط 02 /0 ، حبر املذهب    /  احلاوي الكبري : انظر 

 .21 /2، حتفة احملتاج 2/10، النجم الوهاج  0 /9
، روضنة  00 /9، العزيز 9  /0 ، البيان    / ، الوسيط 02 /0 ، حبر املذهب 61 التنبيه ص ( 6)

 .00 /2الطالبني 
 . 6 /2، روضة الطالبني  1 /9، العزيز    /0 ، البيان    /  احلاوي الكبري ( 0)
 (.ظ)أسقطت من  (2)
 .هلا( ت)يف ( 9)
،  1 /9، العزيز 9  / ، الوسيط 61 ، التنبيه ص 1  /  ، احلاوي الكبري 69 خمتصر املزين ص ( 0 )

 . 6 /2روضة الطالبني 

 الظهار من الرجعية

 ما يكون ظهارًا
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 ( )؛ خالفنًا أليب حنيفنة  ( )كظهر أم  كان ظهارًا ( )[عل َّ]َكي د أم  أو يدك : قال
وإن كانت ] (6)ذوات احملارم كاألم سواء (1)كظهر أخيت؛ ومجيع: لو قال ( )[كذلك]و

مباحة لنه   (2)كظهر أخيت من الرضاع يكون ظهارًا، إذا مل تكن: ولو قال (0)[بالرضاع
 .(0 )(9)[يف أصح القولني]قط 

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .وهو قوله يف اجلديد وأحد قويل القدمي، وهو املنصوص، وُخرِ ج فيه قواًل آخر أنه ليس بظهار(  )
، العزينز  9  / ، الوسنيط  61 ، التنبيه ص 6  /  ، احلاوي الكبري 69 ص خمتصر املزين : انظر 

 .19 / ، أسىن املطالب  6 /2، روضة الطالبني 11 /9
 .أنت عل  كفرج أم  أو كفخذها كان مظاهرًا، ولو قال كبدها أو رجلها مل يكن مظاهرًا: فإنه لو قال(  )
 .06 / ، البحر الرائق  1 / ، فتح القدير  / ، بدائع الصنائع 2  /6: املبسوط 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .وسائر( ظ)يف ( 1)
 .وهو قوله يف اجلديد وأحد قويل القدمي، وهو املذهب( 6)
، البينان  916/ ، حلية العلمناء  9  / ، الوسيط 1 ، التعليقة الكربى ص 9  /  احلاوي الكبري  

 . 2/1ج ، النجم الوها 6 /2، روضة الطالبني 12 /9، العزيز 6  /0 
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .يكن( ظ)يف ( 2)
 (.ت)أسقطت من ( 9)
وحفظ  وغريي عنه ال يكون متظاهرًا مبن كانت حالل يف حال مث حرمت : "وهو املذهب، وقال املزين( 0 )

 ...".بسبب
فإذا ورد عليك حترمي رضاع أو مصاهرة فناعتربه مبنا   : "وتوضيح هذا القول كما ذكره املاوردي بقوله 

نا من طروئه أو أزليته فال جتعله مظاهرًا به إن كان طارئًا واجعله مظاهرًا به يف أصح القولني إن كان ذكر
أزليًا، والشافع  وإن أطلق ذكر الرضاع واملصاهرة من غري تفصيل، فقد فصله املزين والربيع عنه، ومهنا  

 ".أعرف مبراده، فال وجه ملن وهم من أصحاب فسوى بني األمرين
ا املثال الذي ذكره املصنف إن كانت أخته من الرضاع ارتضعت من أمه بعد والدته فهو طارئ، ويف هذ 

 .وإن كانت قبل والدته فهو أزيل
، العزينز  0  /0 ، البينان  0  / ، الوسيط 0  /  ، احلاوي الكبري 69 خمتصر املزين ص : انظر 

= 
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أنِت عل َّ كأم ، وأراد يف الكرامة؛ فال ظهار، وإن نوى به الظهار كان : ولو قال
 .( )ظهارًا

 .( )إن دخلت الدار فأنت عل َّ كظهر أم : وجيوز تعليقه بالصفة بأن يقول
، وبه قنال  ( )ولو ظاهر من امرأتني بكلمة واحدة يلزمه كفارتان يف أصح القولني

 .( )-رمحه اهلل-حنيفة  أبو
، وأراد التأكيند ال يلزمنه إال   (1)ر لفظ الظهار يف امرأة واحدة يف ساعةرَّولو َك

 .(0)، وإن أراد االستئناف يلزمه كفارات(6)كفارة واحدة
                                                 

= 

 . 6 /2، روضة الطالبني 12 /9
 .يف الظهار وهو نص املختصر، وهو كناية(  )
، حبنر املنذهب   0 ، التعليقنة الكنربى ص   2  /  ، احلاوي الكبري 2  خمتصر املزين ص : انظر 

 .2/10، النجم الوهاج 1  /0 ، البيان 0  / ، الوسيط  2 /0 
، 60 /9، العزيز 0  / ، الوسيط    ، الوجيز ص 20 /0 ، حبر املذهب    /  احلاوي الكبري (  )

 .61 /2روضة الطالبني 
وهو قوله يف اجلديد، واختاره املزين والطربي، ورجحه املاوردي والشريازي والشاش  والعمراين وغريهم، (  )

 .ويف القدمي جتب عليه كفارة واحدة
، حبنر  66 ، التنبيه ص   ، التعليقة الكربى ص0  /  ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص : انظر 

، النجم الوهناج  01 /2، روضة الطالبني  1 /0 ، البيان 912/ ، حلية العلماء  9 /0 املذهب 
2/19. 

 .   / ، االختيار لتعليل املختار 91 ، خمتصر القدوري ص29 / خمتصر اختالف العلماء (  )
 .ساعات( ت)يف ( 1)
، 09 /9، العزيز 11 /0 ، البيان 1  / ، الوسيط  9 /0 ، حبر املذهب 2  /  احلاوي الكبري ( 6)

 .01 /2بني روضة الطال
 .وهو قوله يف اجلديد وهو األصح، ويف القدمي جتب عليه كفارة واحدة( 0)
 .ويف طريق اانية القطع بتعدد الظهار 
، حلية  9 /0 ، حبر املذهب 1 ، التعليقة الكربى ص66 ، التنبيه ص9  /  احلاوي الكبري : انظر 

= 

 تعليق الظهار بالصفة

رأتني لو ظاهر من ام
 بكلمة واحدة

لو كرر لفظ الظهار 
 يف امرأة واحدة
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 لُِّحن م النوطء، وال ي  رِّح ن واعلم أن الظهار قول منكنر، وزور، يُ : ( )[فصل]
منن الُقبلنة، واللمنس     ( )[أيضًا]، وي ْحر م ما دون الوطء ( )رحىت يكفِّ ( )[وطؤها]

، واختناره  (9)، وأمحند (2)، وأبو حنيفة(0)وبه قال مالك)، (6)يف قوله القدمي (1)بشهوة
 .(  )(  )(وهو االختيار لالحتياط) (0 )(مجاعة من أصحابنا

                                                 
= 

 .06 /2بني ، روضة الطال09 /9، العزيز 11 /0 ، البيان 919/ العلماء 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
، الوسنيط  90 /0 ، حبر املنذهب  66 ، التنبيه ص 6 /  ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص  ( )

 .16 /0 ، البيان    / 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .بالشهوة( ظ)يف ( 1)
 ".رأيت أن مينع الُقب ل والتلذذ: "فقال يف القدمي( 6)
 .   / ، الوسيط 19، التعليقة الكربى ص 6 /  وي الكبري احلا: انظر 
 . 0/ ، الفواكه الدواين 60 القوانني الفقهية ص ( 0)
 .  1/1، البناية 2  / ، فتح القدير  / ، بدائع الصنائع    / حتفة الفقهاء ( 2)
 .وهو املذهب عنده ويف رواية أخرى ال حيرم( 9)
 . 0 /1 ، كشاف القناع 0 /9اإلنصاف : انظر 
 .وهو اختيار مجاعة من أصحابنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأمحد(: ظ)يف ( 0 )
 .وفيه االحتياط( ت)يف (   )
 ".أحببت أن مينع القبلة والتلذذ احتياطًا: "وقال يف اجلديد ونقله املزين(   )
والنووي فال حتنرم  وهو القول الثاين، وهو األظهر عند اجلمهور، ورجحه الشريازي والعمراين والرافع   

 .هذه التوابع
 .وحكى القاض  ابن كج طريقة أخرى لألصحاب قاطعة بعدم التحرمي 
املسألة على قول واحد وهو أنه ميتنع من ذلك استحبابًا ال أنه حمنرم، وقولنه يف   : قال القاض  أبو حامد 

 .رأيت، أراد به االستحباب أيضًا: القدمي
املنذهب   ، حبر66 ، التنبيه ص19، التعليقة الكربى ص 6 /  ي الكبري ، احلاو00 خمتصر املزين ص : انظر 

= 

 ما حيرمه الظهار
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بطل تتنابع الصنوم   ناسيًا ال ي ( )ها لياًل أو هنارًاَئِطولو دخل يف صوم الكفارة مث و 
 (1)( )(خالفًا أليب حنيفة ( )وأمث بالوطء بالليل عمدًا ىوإن عص)، ( )[الكفارة ّرُضوال ي ]
 .(6)[وعليه التوبة]

 .(  )(0 )[رقبة] (9)على الترتيب فيلزمه إعتاق (2)واعلم أن كفارته: (0)[فصل]
لسنالمة منن   ، ويعترب فيهنا ا (  )(  )(أليب حنيفة)خالفًا  (  )وال جيوز إال مؤمنة

اليند   ُعَطن ْقَأ (6 )[ال جيوز]، و(1 )نًا فال جيوز األعمىيِّبالعمل ضررًا ب  رُُّضالعيوب اليت ت 

                                                 
= 

 .69 /2، روضة الطالبني 60 /9، العزيز 10 /0 ، البيان 912/ ، حلية العلماء 90 /0 
 .يف النهار( ت)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .919/ ، حلية العلماء  6 /  ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص (  )
 .خالفًا له فيكون عاصيًا هبذا الوطء( ظ)يف (  )
لو جامع اليت ظاهر منها يف خالل الشهرين لياًل عامدًا أو هنارًا أو ناسيًا استأنف الصوم عند أيب حنيفنة،  ( 1)

 .ال يستأنف -رمحهما اهلل–وعند أيب يوسف وحممد 
 . 1/11، البناية 66 ، خمتصر القدوري ص99 / خمتصر اختالف العلماء : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 0)  (.ت)أسقطت من ( 6)

(0 ) 

 .العتق( ظ)يف ( 9)  .الكفارة( ت)يف ( 2)
(9 ) 

 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 . 2 /2، روضة الطالبني  9 /9، العزيز 0  / ، الوسيط    / ، املهذب  0 /  احلاوي الكبري (   )
، 91 /9، العزيز 1  وجيز ص ، ال60 ، التنبيه ص 01 /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص (   )

 . 2 /2روضة الطالبني 
 .له( ظ)يف (   )
 .فيجري فيها عتق الرقبة املؤمنة والكافرة(   )
 .  1/1، البناية  /0، املبسوط 61 خمتصر القدوري ص : انظر 
 .60 /0 ، البيان 1  ، الوجيز ص 1  / ، املهذب 60 ، التنبيه ص    /  احلاوي الكبري ( 1 )
 (.ت)من أسقطت ( 6 )

لو دخل يف صوم 
 الكفارة مث وطئها

 خصال كفارة 
 الظهار

 ما يعترب يف الرقبة
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 ، -( )رضنوان اهلل علينه  - ( )(أليب حنيفنة )خالفنًا   ( )الواحدة والرجل الواحندة 
  (0)وجينوز األعنور  ، (6)ىَطْسن ، أو الُو(1)ابةبَّ، أو السَّن ( )هنام ْبوال جيوز أقطنع اإلِ 

 ر معنًا يف  ُصن ْنر والُبص ن ْن، وال جينوز أقطنع اخلُ  (0 ()9)ِرص ْنأو الُب (2)ِرص ْنع اخُلَطْقوَأ
، وجينوز  (  )، وبه قنال أبنو حنيفنة   (  )، وجيوز مقطوع األذنني(  )أصح الوجهني

                                                 

 .99 /9، العزيز 60 /0 ، البيان 2  / ، الوسيط 1  / ، املهذب    /  احلاوي الكبري (  )
 .له( ظ)يف (  )
 .10 / ، جممع األهنر    / ، االختيار لتعليل املختار 61 خمتصر القدوري ص (  )
 .اسم لألصبع العظمى املتطرفة يف اليد والقدم: اإلهبام(  )
 .  ، املطلع على أبواب املقنع ص   / التنبيه حترير ألفاظ : انظر 
األصبع اليت تل  اإلهبام وه  املسبحة أيضًا، قيل مسيت السبابة ألهنم كانوا يشريون هبا إىل السب : السبابة( 1)

 .09، املطلع على أبواب املقنع ص 69/ حترير ألفاظ التنبيه : انظر. واملخاصمة
 . 0 /9، العزيز 60 /0 ، البيان 2  / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري ( 6)
، "املراد أعور مل يضعف نظر عيننه السنليمة  : "فاألعور جيزئ بال خالف، ولكن النووي يف الروضة قال( 0)

إن كان ضعف البصر مينع معرفة اخلط وإابات الوجوه القريبة منع من اإلجنزاء،  : "وذكر كالم املاوردي
 ".بصر فأضر بالعمل إضرارًا بينا مل جيزئهفإن ضعف ال: "، قال الشافع "وإال فال

 .21 /2، روضة الطالبني 00 /9، العزيز 60 /0 ، البيان    /  ، احلاوي الكبري    /1األم : انظر 
 .األصبع الصغرى، ومجعها خناصر: اخِلْنِصر بكسر اخلاء والصاد( 2)
 .09، املطلع على أبواب املقنع ص 90 / القاموس احمليط : انظر 
 .األصبع اليت تل  اخلنصر، ومجعها بناصر: الِبْنِصر بكسر الباء والصاد( 9)
 .09، املطلع على أبواب املقنع ص  1 / القاموس احمليط : انظر 
 .62 /0 ، البيان 2  / ، الوسيط 66 ، التنبيه ص    /  احلاوي الكبري ( 0 )
 .والنووي غريهومل يذكر املاوردي والشريازي والغزايل والعمراين والرافع  (   )
،  0 /9، العزيز 62 /0 ، البيان 2  / ، الوسيط 1  / ، املهذب    /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 2 /2روضة الطالبني 
 .21 /2، روضة الطالبني  0 /9، العزيز 69 /0 ، البيان    /  احلاوي الكبري (   )
 .   / ر ، االختيار لتعليل املختا0/1، املبسوط 61 خمتصر القدوري ص(   )
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 يف  (1)( )فرا، واألمحنق النذي خين   ( )( )(ُعر ْقاألسنان، واأَل وعُلْقوم  ،( )عد ْجاأَل)
 .(2)األخرس الذي يعقل اإلشارة (0)[وزجي]، و(6)القول والفعل

، وجيوز الّصنغري؛  (0 )ه ومنفعتهُؤْرى ُبج ْر، وجيوز املري، الذي ُي(9)وجيوز ولد الزنا
 .(  )جى عملهالشيخ الكبري الذي ُيْر (  )وكذلك (  )منفعته جىْرألنه ُي

                                                 

 .جدع أنفه ج ْدعًا: هو مقطوع األنف، فيقال: األجدع(  )
 .26، املصباح املنري ص90 / ، حترير ألفاظ التنبيه 29 مقاييس اللغة ص: انظر 
 .األقرع واألجدع ومقلوع األسنان( ظ)يف (  )
 .21 /2، روضة الطالبني 69 /0 ، البيان    /  احلاوي الكبري (  )
 .جيارف( ت)يف (  )
 .فساد العقل: اخلرف( 1)
 .   ، املصباح املنري ص 9 مقاييس اللغة ص : انظر 
 .وفسر األمحق بأنه الذي يضع األمور يف غري مواضعها مع العلم بقبحه، هكذا ذكره الرافع  وتبعه النووي( 6)

 .21 /2، روضة الطالبني 99 /9، العزيز    /  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 0)
أنه جيزئ واآلخنر ال  : وه  أشهر الطريقني عند األصحاب فللشافع  يف مسألة األخرس نصان، أحدمها( 2)

جيزئ، فقال أكثر األصحاب أن الذي جيزئ هو من يعقل اإلشارة ومن ال يعقل ال جينزئ، والطرينق   
 .األخرى أنه ال جيزئ إذا كان أبكم قد مجع بني الصم واخلرس وجيزئ إذا انفرد باخلرس

، روضة الطنالبني  00 /9، العزيز 69 /0 ، البيان 1  / ، املهذب    /  احلاوي الكبري : نظرا 
2/ 21. 

 .21 /2، روضة الطالبني  0 /9، العزيز 00 /0 ، البيان 1  /  احلاوي الكبري ( 9)
 .00 /9، العزيز  0 /0 ، البيان 2  / ، الوسيط 6  / ، املهذب 1  /  احلاوي الكبري  (0 )
 . 0 /9، العزيز 2  / ، الوسيط 1  ، الوجيز ص 1  /  اوي الكبري احل (  )
 .وجيوز الشيخ( ظ)يف (   )
جيزئ الشيخ الكبري، ومنعه القفنال إذا  : للروياين أن األصحاب قالوا" التجربة"نقل الرافع  عن كتاب (   )

 .عجز  عن العمل وهو األصح وذكر ذلك النووي أيضًا
وأما علو السن فإن أفضى للهرم وذهاب البطش مل جيزه وإن كان نناه،  ": وقال املاوردي يف احلاوي 

 ".احلركة ظاهر البطش أجزأه
= 

إعتاق ولد الزنا 
واملريض والصغري 

 والشيخ الكبري
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 .( )خالفًا أليب حنيفة ( )املكاتب ( )إعتاق ( )[فيه]وال جيوز 
عن ]وإن نوى العتق  (0)[واالبن]كاألب  (6)[راءبالشِّ]من يعتق عليه  (1)[جيوز]وال 

 .(  )(0 )(أليب حنيفة) خالفًا (9)(2)[راءالكفارة عند الشِّ
 خالفننًا  ( ()  )ربَّد ، وجيننوز عتننق امُلنن(  )باإلمجنناع ِدَلننالو  مُّوال جيننوز ُأ

                                                 
= 

 .21 /2، روضة الطالبني 00 /9، العزيز 1  /  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .عتق( ظ)يف (  )
،  0 /9، العزيز 2  / ، الوسيط 60 ، التنبيه ص 20 /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص (  )

 .26 /2روضة الطالبني 
 .فيجزئ عنده إعتاق املكاتب إذا مل يؤد من كتابته شيئًا، أما املكاتب الذي أدى بع، املال فال جيزئ(  )
 .6 1/1، البناية    / ، االختيار لتعليل املختار 0/1، املبسوط 66 خمتصر القدوري ص  
 (.ظ)أسقطت من ( 6)  (.ظ)أسقطت من ( 1)

(6 ) 

 (.ظ)أسقطت من ( 2)  (.ظ)أسقطت من ( 0)
(2 ) 

،  0 /0 ، البيان 6  / ، املهذب 60 ، التنبيه ص  9 /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص ( 9)
 .20 /2روضة الطالبني 

 .له( ظ)يف ( 0 )
 .فلو اشترى أباه أو ابنه ينوي الكفارة أجزأه عند أيب حنيفة(   )
 .60 / ، العناية    / ، االختيار تعليل املختار 0/2، املبسوط 66 صخمتصر القدوري : انظر 
أي يف قول املذاهب األربعة، وقد خالف داود وعثمان البيت فقاال جيوز عتقها عن الكفارة، وهو رواينة  (   )

 .عن أمحد
، 0/ ، تبيني احلقنائق     / ، االختيار تعليل املختار 0/2، املبسوط 66 خمتصر القدوري ص : انظر 

، روضة الطنالبني   0 /9، العزيز 29 /  ، احلاوي الكبري 6  /1، التاج واإلكليل 02 /6املنتقى 
 . 0 / ، دقائق أوىل النهى 2  /9، اإلنصاف 92 /1، الفروع 26 /2

ُبنر أي  أعتقه عن ُد: مأخوذ من الدُُّبر؛ ألن السيد أعتقه بعد مماته واملمات ُدُبر  احلياة، ومنه يقال: امُلد بَّر(   )
بعد املوت، وال تستعمل هذه اللفظة يف كل ش ء بعد املوت منه وصية ووقف وغريه، ألن التدبري لفنظ  

 .إذا مات: داب ر  الرجل فهو مدابر: خص به العتق بعد املوت يقال
= 

 إعتاق املكاتب

 إعتاق من ي عتق 
 عليه بالشراء

إعتاق أم الولد 
 رواملدبـ
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 .( )( )(أليب حنيفة)
كان  فاالختيار أنه إن) (6)ق مغصوبًات ْعولو َأ ،(1)قاؤهن بقَّي إذا ت  ( )[فيه]وجيوز عتق اآلبق 
 .(2)(0)(انمنه جاز وإال فال جيوز ذكره بع، أصحابن ِصلُّخ العبد قادرًا على التَّ

  ( )(أليب حنيفنة )خالفًا  (0 )لسواء كان جُبْعٍل أو غري ُجْع (9)ولو أعتق عنه غريه بإذنه جيوز
                                                 

= 

 .19 ، املصباح املنري ص 01 الزاهر ص : انظر 
، روضة الطنالبني   0 /0 ، البيان 02 /0 ، حبر املذهب 66 ، التنبيه ص 90 /  احلاوي الكبري (  )

 .    / ، عجالة احملتاج 22 /2
 .له( ظ)يف (  )
 .فال جيوز عنده عتق املدبر الستحقاقه احلرية من وجه ( )
 .6 1/1، البناية 0/ ، تبيني احلقائق    / ، االختيار تعليل املختار 66 خمتصر القدوري ص : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
ع به املاوردي والفوراين والنووي، ومن األصحاب من جعل فيها قوالن على سنبيل النقنل   وهو ما قط( 1)

 .والتخريج
، النجم  9 /2، روضة الطالبني 00 /9، العزيز 0  /0 ، حبر املذهب  9 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .2/69الوهاج 
 .املغصوب( ظ)يف ( 6)
 .تخلص منه جاز وإال فال جيوز وهو االختيارقال بع، أصحابنا إن قدر العبد على ال( ظ)يف ( 0)
 ".قوي جدًا: "ذكر هذا القول املاوردي يف احلاوي الكبري ونقله يف البحر عنه وقال النووي عنه( 2)
أنه جيزئ، وإليه ذهب مجهور اخلراسانيني، وهو ما رجحه الغزايل والرافعن  والندمريي،   : والوجه الثاين 

 .ذهبوهو قريب من امل: وقال يف البحر
 .وهو قول الشيخ أيب حامد والشريازي ومجاعة، أنه ال جيزئ، وإليه ذهب معظم العراقيني: ويف وجه االث 
، البينان  1  ، النوجيز ص  09 /0 ، حبر املذهب 6  / ، املهذب  9 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .2/69، النجم الوهاج 90 /2، روضة الطالبني 00 /9، العزيز  0 /0 
 .جاز (ظ)يف  (9)
، 1  /0 ، حبر املذهب    ، التعليقة الكربى ص 00 /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص ( 0 )

= 

 لو أعتق عنه بإذنه

إعتاق اآلبق 
 واملغصوب
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 .( )لْعإذا كان بغري ُج
 .(6)خالفًا ملالك (1)جيوز ( )[ال]كفارته بغري إذنه  ( )[عن]ولو أعتق 

عليه  (0 )(واجبًا)يكن بإذنه فإن كان  مل ، وإن(9)(2)أعتق عن امليت بإذنه جيوز: (0)[قال]ولو 
أو علنى   (  )[مثل كفارة الظهار]على الترتيب  (  )[الكفارة] (  )عن كفارة جيوز سواء كانت

 ( )باملوت ( )[الكفارة] ( )تسقط :(1 )خالفًا أليب حنيفة فإنه قال (  )يري مثل كفارة اليمنيْخالتَّ
                                                 

= 

 . 2 /0 ، البيان  96/ حلية العلماء 
 .له( ظ)يف (  )

فإذا كان جيعل جاز عن ظهاره استحسانًا، وإذا كان بغري جعل فال جيزئ عن ظهاره، وهو اختار املزين، (  )
 "".معناه عندي أن يعتقه عنه جبعل: "إال أنه عرب عن اختياره بأن قال: "قال يف البحر

 .1  /0 ، حبر املذهب  1/16، البناية 0 /0املبسوط : انظر 
 (.ظ)أسقطت من  ( )
 (.ظ)أسقطت من (  )
،  96/ ، حلينة العلمناء   00 /  ، احلاوي الكبري 0  ، التعليقة الكربى ص 0 خمتصر املزين ص ( 1)

 . 2 /0 البيان 
 : فيجزئ عتق الغري عنه ولو مل يأذن بشرطني: قال مالك( 6)

.وإن رضيه امُلْعت ق عنه حني بلغه بعد العتق - .    إن كان املظاهر عاد قبل العتق عنه بنية أو وطء - 
 . 0 / ، نصيحة املرابط 6  / شرح الزرقاين : انظر

 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .جاز( ظ)يف ( 2)
 . 2 /0 ، البيان    /0 ، حبر املذهب  0 /  احلاوي الكبري ( 9)
 .عن واجب( ظ)يف ( 0 )
 .كان( ت)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 . 2 /0 ، البيان    /0 حبر املذهب  ،1  ، التعليقة الكربى ص  0 /  احلاوي الكبري : انظر (  )
 .عنده( ظ)يف ( 1 )

لو أعتق عن كفارته 
 بغري إذنه

 أعتق : لو قال
 عن امليت
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 .(1)يف أصح الوجهني]لبع، أصحابنا يف الكفارة املخيَّرة  ( )(وخالفًا)
تعيني النية  (0)(وال يفتقر إىل)، (6)[ولو كان عليه كفارتان فأعتق منه الكفارة جيوز

 (  )(أليب حنيفة)؛ خالفًا (0 )أو جنسنيمن جنس واحد  (9)، سواء كانتا(2)[يف الكفارة]
 .(  )القتل (  )[كفارة]يف اجلنسني مثل كفارة الظهار و

 .(  )در على مثنها يلزمه شراؤها، وإعتاقهاولو مل يكن له رقبة، وَق
 .(6 )فيها (1 )وال يلزمه بيع املسكن الذي حيتاج إليه

                                                 
= 

 .يسقط( ت)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .  1/1، البناية 1  / دائع الصنائع ب(  )
 .خالفًا( ظ)يف (  )
 .ويف وجه الثاين أنه ال يقع عن امليت؛ ألنه كان غري منحتم عليه، وهو ما رجحه العمراين( 1)
 . 2 /0 ، البيان  0 /  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .وال جيب( ظ)يف ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .الكفارة كانت( ظ)يف ( 9)
، روضة الطالبني  9 /9، العزيز 1  ، الوجيز ص  0 /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص ( 0 )

 . 2/6، النجم الوهاج 0  /2
 .له( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .فعنده ال جيزئ العتق عن كفارة منهما(   )
 . 1 / ، جممع األهنر   / احلقائق ، تبيني  0 / ، العناية 6  / االختيار لتعليل املختار : انظر 
 .96 /2، روضة الطالبني 1  /9، العزيز 19 /0 ، البيان 0  التعليقة الكربى ص(   )
 .إليها( ظ)يف ( 1 )
، 1  /9، العزيز  6 /0 ، البيان 6  ، الوجيز ص9  /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص ( 6 )

 .96 /2روضة الطالبني 

 لو كان عليه
 كفارتان 

لو مل يكن له رقبة 
 وقدر على مثنها

 بيع املسكنة يف الرقبة
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 و حيتنناج إىل خدمتننه لزمانتننه أ  ( )(العبنند الننذي ) ( )[وال إعتنناق]
، ولو كان اخلادم (0)(6)(أليب حنيفة)خالفًا  ؛(1)( )[ألنه ال خيدم نفسه غالبًا]؛ ( )مروءته

خيدمه، وشراء خادم آخر يعتقه عنن الكفنارة    (2)[آخر]مثينًا ميكنه بيعه، وشراء خادم 
 (0 )ذلك، وكذلك لو كانت له دار واسعة ميكنه بيعها وشنراء دار أخنرى   (9)فيلزمه
 .(1 )(  )[يلزمه ذلك] (  )(وشراء خادم يعتقه) (  )[مثله] (  )يسكنها

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .ولو كان له عبد( ظ)يف (  )

 .مروءته ال يلزمه( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
،    /9، العزيز 60 /0 ، البيان 6  ، الوجيز ص 9  /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص ( 1)

 .96 /2روضة الطالبني 
 .له( ظ)يف ( 6)
 .فعنده ال جيزئ الصوم ملن له خادم( 0)
 .0  وس املسائل ص، رؤ  /0املبسوط : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .يلزمه( ظ)يف ( 9)
 .آخر( ت)يف ( 0 )
 .يسكنها( ت)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .وعتق رقبة( ظ)يف  (  )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .هذا إذا مل يكن املسكن والعبد النفيس مألوفني، فإذا كانا مألوفني فوجهان، أظهرمها املنع( 1 )
، روضة الطنالبني  1  /9، العزيز  6 /0 ، البيان 6  ، الوجيز ص 0  /   احلاوي الكبري: انظر 

 .2/01، النجم الوهاج 96 /2

إعتاق العبد الذي 
 حيتاج إىل خدمته
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 .( )شهرين متتابعني ( )(يلزمه صوم)ولو عجز عن الرقبة 
، ولو وجب على املرأة (1)التتابع يف أصح القولني ( )انقطع ( )ولو أفطر فيها ملرض

 .(6)صوم شهرين متتابعني ال ينقطع التتابع حبيضها؛ ألهنا عادهتا
 .(0 )يف أصح الوجهني (9)[الصوم] (2)إىل نية التتابع يف وقت نية (0)[الصوم]وال يفتقر 

وهنو  )، (  )عترب الكفارة بوقت األداء يف أصح األقوال يف اليسنار واإلعسنار  تو
 .( )، واملزين( )حنيفة ( )، وأيب( )مالك (  )(قول

                                                 

 .يصوم( ظ)يف (  )
، 26 /0 ، البيان  96/ ، حلية العلماء 6  ، الوجيز ص 60 ، التنبيه ص0  /  احلاوي الكبري (  )

 .96 /2، روضة الطالبني    /9العزيز 
 .باملرض( ظ)يف (  )
 .ينقطع( ظ)يف (  )
 .وهو قول يف اجلديد، ورجحه الرافع  والنووي، ويف القدمي أنه ال ينقطع، واختاره املزين( 1)
، 0  ، النوجيز ص  0  /0 ، حبر املنذهب     /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص : انظر 

 .2/00، النجم الوهاج  0 /2، روضة الطالبني    /9، العزيز 22 /0 البيان 
 . 0 /2، روضة الطالبني    /9، العزيز 22 /0 ، البيان    /  احلاوي الكبري  (6)
 .النية( ظ)يف ( 6)  (.ت)أسقطت من ( 0)

(2 ) 

 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .وهو ما رجحه الرافع  واملزين( 0 )
 .والوجه الثاين أنه جتب نية التتابع، وهل جتب يف الليلة األوىل أم جتب يف كل ليلة؟ وجهان 
، النجم  0 /2، روضة الطالبني    /9، العزيز    /0 ، حبر املذهب 6  /  احلاوي الكبري : رانظ 

 .2/06الوهاج 
أنه يعترب حاله حني الوجوب، ورجحه الشريازي يف التنبينه،  : وهو نصه يف هذا املوضع، والقول الثاين(   )

 ".شاذ: "ل أبو الطيب الطربي عنهوخرج األصحاب قواًل االثًا وهو أنه يعترب حاله بأغلظ األحوال، قا
 .ورجح العمراين والرافع  والنووي ما ذكره املصنف 
، 60 ، التنبينه ص  19 ، التعليقة الكربى ص0  /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص : انظر 

 .62 /2، روضة الطالبني 2  /9، العزيز  6 /0 ، البيان    /0 ، حبر املذهب 1  / املهذب 
 .وبه قال( ظ)يف (   )

 لو عجز عن الرقبة

 لو أفطر فيها ملرض

 بع يف الصومنية التتا

 الوقت الذي تعترب
 به الكفارة
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قال ، وبه (1)ولو شرع يف الصوم، مث أيسر ووجد الرقبة ال يلزمه االنتقال إىل العتق
ويستحب لنه اإلعتناق لرفنع    )، (9)واملزين (2)؛ خالفًا أليب حنيفة(0)، وأمحد(6)مالك

 .(  )(  )(واملزين (  )فإنه جيب ذلك عند أيب حنيفة (0 )اخلالف

                                                 
= 

، شنرح  01/ ، الفواكنه الندواين   0  /1، التاج واإلكليل 000/ اإلشراف للقاض  عبد الوهاب (  )
 . 0 / ، نصيحة املرابط 6  / الزرقاين 

 .أبو( ظ)يف (  )
 .   ، رؤوس املسائل ص 1  /2املبسوط (  )
 . 0 خمتصر املزين ص (  )
 .وهو الصحيح الذي عليه مجاهري األصحاب( 1)
، الوجيز ص    /0 ، حبر املذهب 0  / ، املهذب    /  ، احلاوي الكبري  0 تصر املزين ص خم 

 .99 /2، روضة الطالبني 0  /9، العزيز 6  
 .01/ ، الفواكه الدواين   / املنتقى  (6)
 .0  / ، كشاف القناع    / ، اإلنصاف 91 /1الفروع  (0)
 .فإنه جيب عليه العتق (2)
 .0 / بيني احلقائق ، ت  /0املبسوط  
ولو كان الصوم فرضه ما جاز اختيار إبطال الفرض، والرقبة فرض، وإن وجدها : "قال املزين يف املختصر( 9)

 ...".ال غريها كما أن الوضوء باملاء فرض إذا وجده ال غريه، وال خيار يف ذلك بني أمرين
 .0  / ، املهذب 61 الكربى ص ، التعليقة   /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص : انظر 
 ".واالختيار له أن يدع الصوم ويعتق"وقد نص عليه يف املختصر ( 0 )
، العزينز     /0 ، حبر املنذهب  0  / ، املهذب    /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص  

 .99 /2، روضة الطالبني 0  /9
 .0 / ، تبيني احلقائق   /0املبسوط (   )
 .ب ذلك عندمها، ويستحب له اإلعتاق لرفع اخلالففإنه جي( ظ)يف  (  )
، حبنر  0  / ، املهذب 61 ، التعليقة الكربى ص 0  /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص (  )

 .99 /2، روضة الطالبني 0  /9، العزيز    /0 املذهب 

لو شرع يف الصوم 
 مث أيسر
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 ( )( )، وشنهوة يلزمنه اإلطعنام   ( )قب مل يقدر على الصوم ملرض، أو شدة ش  ( )وإن
والث بنالعراق ، وال   (2)لْط، وهو ِر(0)مسكينًا لكل مسكني ُمدٌّ (6)لستني (1)[وذلك]

لنو  : ؛ خالفًا أليب حنيفة فإنه قنال (0 )، وبه قال أمحد(9)جيوز اإلخالل بعدد املساكني
 .(  )ص رف  الكل إىل مسكني واحد يف ستني يومًا جاز

                                                 

 .ولو( ظ)يف (  )
شدة الُغْلمة وطلب النكناح،  : ولسان املنظور أي شهوة النكاح، ويف النهاية –شدة الشهوة : هو الشََّبق (  )

 .رجل ش ِبق وامرأة ش ِبقة، وقد يكون الشبق يف غري اإلنسان: يقال
 . 0 /0 ، لسان العرب    / ، النهاية 2 1مقاييس اللغة ص : انظر 
 .إطعام( ظ)يف (  )
وجهان، أصنحهما عنند   جيوز العدول إىل اإلطعام بعذر املرض بال خالف، أما بعذر الشبق والشهوة ف(  )

 .األكثرين اجلواز، ورجح الغزايل املنع
، الوجيز ص 0  / ، املهذب 62 ، التنبيه ص 6  /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص : انظر 

 .09 /2، روضة الطالبني    /9، العزيز 90 /0 ، البيان 0  
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .ستني( ظ)يف ( 6)
 .و رطل والث بالبغدادي، والصاع أربعة أمداد، أو هو ملء يدي اإلنسانهو مكيال وه: امُلدُّ( 0)
 . 6 ، املصباح املنري ص   ، املطلع على أبواب املقنع ص0  / الزاهر : انظر 
مائة وعشرون درمهًا وأربعة أسباع : بسكر الراء وجيوز فتحها، وهو الذي يوزن به، ورطل بغداد: الرِّْطل( 2)

 .مائة واالاون، واألول أصح: انية وعشرون بال أسباع، وقيلمائة ومث: درهم، وقيل
، دسنتور   9 ، املصباح املننري ص  0  ، حترير ألفاظ التنبيه ص 2املطلع على أبواب املقنع ص : انظر 

 .00 / العلماء 
، 2  /9، العزيز  9 /0 ، البيان 0  ، الوجيز ص 0  /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص ( 9)

 .01 /2الطالبني روضة 
 .فيجب دفعها إىل ستني مسكينًا، وال جيوز دفعها إىل مسكني واحد إال أال جيد غريه، فيجوز دفعها إليه( 0 )
 .26 /1، كشاف القناع 0  /9اإلنصاف  
 . 0 /1، بدائع الصنائع 0 /0، املبسوط 66 خمتصر القدوري ص (   )

 إن مل يقدر 
 على الصوم
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أنه جيوز الدقيق واخلبنز  ) ( )[واالختيار] ( )( )(وال جيوز إال احلّب: قال الشافع )
 (0)وابنن أيب هرينرة   (6)(1)مناط  ْن، وبه قال اأَل( )(اعٍة من أصحابناوهو اختيار ج م

كل مسنكني   (  )طىْعُي (  )[فيجوز أن]، (  )(0 )وأبو حنيفة (9)وأمحد (2)مريصيوال

                                                 

 .وال جيوز إال احلب عند الشافع ( ظ)يف (  )
 ".ال يؤدي إال احلب نفسه ال يؤدي سويقًا وال دقيقًا: "نص يف األم يف زكاة الفطر ( )
 ".وال جيزيه أن يعطيهم دقيقًا وال سويقًا وال خبزًا حىت يعطهموه حبًا"نص املختصر  
 ".ال جيوز عند الشافع  يف اإلطعام إال احلب نفسه كما قلنا يف زكاة الفطر: "وقال يف البحر 
 .9  /0 ، حبر املذهب ص  0 ، خمتصر املزين ص  0/  :األم: انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .وقال بع، أصحابنا أنه جيوز الدقيق واخلبز( ظ)يف (  )
هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم األحول األمناط  كان أحد الفقهاء علنى منذهب   ( 1)

 .ريج، مات سنة مثان ومثانني يف شهر شوالالشافع  حدث عن املزين الربيع، وعليه تفقه ابن س
 .0  /9 ، الوايف بالوفيات  9 /  ، تاريخ بغداد    طبقات الفقهاء ص: انظر 
 .جيوز إخراج اخلبز والدقيق والسويق: "فإنه قال( 6)
، حلينة العلمناء   20 ، التعليقة الكنربى ص  9  /0 ، حبر املذهب    /  احلاوي الكبري : انظر 

 .9  /9 ، العزيز966/ 
 . 2/2، النجم الوهاج 9  /0 ، العزيز 9  /0 حبر املذهب ( 0)
 . 2/2، النجم الوهاج 9  /0 ، العزيز 9  /0 حبر املذهب ( 2)
 .فيجزئ الدقيق والسويق عنده وال جيزئ اخلبز( 9)
 .26 /1، كشاف القناع 06 / ، دقائق أويل النهى    /9اإلنصاف : انظر 
 .هو االختياروأبو حنيفة و( ظ)يف ( 0 )
 .62 / ، فتح القدير  0 /1بدائع الصنائع (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .فيعطى( ظ)يف (   )

 عدد املساكني 
 وقدر اإلطعام

 ما جيوز يف اإلطعام
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 .( )( )رطلني بالبغدادي
 .( )ويل الصغري للصغري ( )طىْعوجيوز أن ُي

ًا أليب حنيفنة رضن  اهلل   ؛ خالف(6)، وال إىل الكافر(1)وال جيوز دفعها إىل املكاتب
 .، واهلل أعلم وأحكم(0)عنه

 

                                                 

 .بالعراق ( ظ)يف (  )
 . 2/2، النجم الوهاج 9  /0 العزيز (  )
 .يدفع إىل( ظ)يف (  )
 .06 /2، روضة الطالبني 2  /9، العزيز    /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص (  )
، العزينز  966/ ، حلينة العلمناء   62 ، التنبيه ص 1  /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص  (1)

 .06 /2، روضة الطالبني 2  /9
، العزينز  966/ ، حلينة العلمناء   62 ، التنبيه ص 1  /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص  (6)

 .06 /2، روضة الطالبني 2  /9
 مكاتب غريه، وكذا جيوز دفعها إىل الكافر، ويف رواية ال جينوز دفعهنا إىل   فيجوز عنده أن يدفعها إىل( 0)

 .الكافنر
، حتفنة الفقهناء      / ، املبسوط  2 / ، خمتصر اختالف العلماء  1خمتصر الطحاوي ص : انظر 

 .22 / ، الفتاوى اهلندية    / 

 دفعها إىل الصغري

دفعها إىل املكاتب 
 والكافر
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 ( )ــانعَ كتاب الل  
  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ژ  :تعناىل  ( )قوله ( )[واألصل فيه]

ژۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   
 .اآليات ( )

هلا مث  (6)(القذف حدَّ) ة يلزمه احلدُّن ص ْحزوجته امُل (1)[الزوج]واعلم أنه إذا قذف 
 (  )(0 )(من الرجنال )ول ُدأربعة شهداء ُع (9)وه  (2)بالبينة (0)[عن نفسه]له إسقاطه 

                                                 

، ولعن اهلل الشيطان "ل على إبعاد وإطرادالالم والعني والنون أصل صحيح يد: "قال ابن فارس: اللِّعان لغة(  )
 :ومنه قول الشاعر. أبعده عن اخلري واجلنة، ويقال للذئب لعني

 َذع ْرت به القطا ون َفْيُت عنه          مقام الذئب كالرجل اللعني
عليه لعننة اهلل إن كنان كاذبنًا،    : والتعن الرجل إذا لعن نفسه من تلقاء نفسه، فقال: "وقال األزهري 

 ".العن امرأته لعانًا ومالعنة، وقد تالعنا والتعنا مبعىن واحد: التالعن واللعان ال يكون إال من اانني يقالو
هو كلمات معلومة جعلت ُحّجة للمضطر إىل قذف من لطخ فراشه وأحلق العار بنه أو إىل  : ويف الشرع 

 .نف  ولد
 . 2 / ، مغين احملتاج 2/21، النجم الوهاج   9، مقاييس اللغة ص 0  الزاهر ص : انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .قال اهلل( ت)يف (  )
 .6: النور(  )
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 .احلد( ت)يف ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 .بالبينة أو اللعان( ظ)يف ( 2)
 .وه ( ظ)يف ( 9)
 .ذكور( ظ)يف ( 0 )
 .0  /2لبني ، روضة الطا10 /9، العزيز  0 /0 ، البيان 6/  احلاوي الكبري (   )

 مشروعيته

إذا قذف الرجل 
 زوجته
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عند ] ( )(حد القذف) ( )[هلا]اللعان يلزمه  ( )(ل عنَكفإن ن ) ( )[وله إسقاطه باللعان]
امتننع   (2)عان فقط، وإنقذفه اللِّ (0)وجبُم: خالفًا أليب حنيفة فإنه يقول (6)(1)[املطالبة

بلعانه، وهلا إسنقاطه   (  )(يلزمها حد الزىن)ولو التعن  (  )(0 )حىت يالعن (9)منه حبس
أليب )خالفنًا   (  )، فإن العنت سقط عننها احلند  (  )[وإن نكَلْت ُحدت]باللعان، 
اللعان فقط فإن مل تالعن حبست حىت  (0 )احلد بلعانه، ويلزمها (6 )ال يلزمها: فإنه قال
، وإن كاننت  (9 )[مائة]ب احلد عليها، فإن كانت بكرًا جلدت ، وإذا وج(2 )تالعن

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .ولو مل يكن بينة وامتنع من( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .احلد( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
، روضة 10 /9، العزيز  0 /0 ، البيان 960/ ، حلية العلماء 10 ، الوجيز ص2/  احلاوي الكبري ( 6)

 .0  /2الطالبني 
 .موجب( ظ)يف ( 0)
 .فإن( ظ)يف ( 2)
 .جلس( ظ)يف ( 9)
 .تالعن( ظ)يف ( 0 )
 . 1/16، البناية 09 / ، العناية 2  / ، بدائع الصنائع 9 /0، املبسوط 60 خمتصر القدوري ص(   )
 .وجب احلد عليها( ت)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
، 10 /9، العزينز     /0 ، البينان   1 / ، الوسيط 10 ، الوجيز ص 0  التعليقة الكربى ص(   )

 .0  /2روضة الطالبني 
 .له( ظ)يف ( 1 )
 .يلزمه( ظ)يف ( 6 )
 .يلزمه( ظ)يف ( 0 )
 . 1/16، البناية 09 / ، العناية 2  / ، بدائع الصنائع 9 /0، املبسوط 60 خمتصر القدوري ص ( 2 )
 (.ت)أسقطت من ( 9 )



 381 كتـاب اللعــان

 .( )حمصنة ُرمجت
، ( )ث إذا منات املقنذوف  ور وحد القذف عندنا حق اآلدم  يسقط بالع ْفو وُين 

 .(6)قال أمحد (1)، وبقولنا( )( )[خالفًا له]
 (2)[والكنافرين ]املسلمني  (0)[ال بني]وال فرق يف اللعان بني احلرين، والرقيقني، و

 ،(  ()  )، وسليمان بن يسنار (  ) (0 )، وبه قال سعيد بن امُلس يِّب(9)واحملدودين يف القذف وغريمها
                                                 

 .0  ، التعليقة الكربى ص  /  احلاوي الكبري (  )
، الننجم الوهناج   1  /2، روضة الطالبني  1 /9، العزيز 00 /0 ان ، البي  /  احلاوي الكبري (  )

2/90. 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .فال يعترب اإلرث يف حد القذف عنده؛ ألنه من حقوق اهلل(  )
 . 0 / ، تبيني احلقائق 0/11، بدائع الصنائع 6  رؤوس املسائل ص: انظر 
 .وبه( ت)يف ( 1)
 .0  ،  0 / 0 ، اإلنصاف  9،  6/9الفروع ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
، العزيز 6  /0 ، البيان 11 / ، الوسيط  1 ، الوجيز ص 69 ، التنبيه ص   /  احلاوي الكبري ( 9)

9/ 66. 
سعيد بن املسيب بن حزن أبو حممد القرش ، عامل أهل املدينة، ولد لسنتني مضتا : سعيد بن املسيب هو( 0 )

 .هن 9سنة : هن، وقال أبو نعيم 9مات سنة ، ومن خالفة عمر 
 .1  /1، سري أعالم النبالء 0 1/ ، التاريخ الكبري  6 / حلية العلماء : انظر 
 .6  ، التعليقة الكربى ص  /  ، احلاوي الكبري (100  )، برقم 9  /0مصنف عبد الرزاق (   )
هاء السبعة باملدينة، وهو أخو عطاء بن أحد الفق هو سليمان بن يسار موىل ميمونة زوجة رسول اهلل (   )

يسار، كان عاملًا عابدًا اقة ورعًا، يكىن بأيب أيوب، وقيل بأيب عبد الرمحن، تويف سنة سبع ومائة، وقينل  
 .ست ومائة، وقيل أربع وتسعني، وعمره االث وسبعني سنة

 . 0 /9، البداية والنهاية  0 /1، سري أعالم النبالء 99 / ، وفيات األعيان 90 / حلية األولياء : انظر 
 .6  ، التعليقة الكربى ص   /  احلاوي الكبري (   )

 حد القذف 
 اآلدميحق 

 من يصح منه اللعان
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خالفنًا أليب   ؛(0)، وإسحاق(6)، وأمحد(1)، والثوري( )، ومالك( )( )، وربيعة( )واحلسن
 .(9)ال لعان إال أن يكونا من أهل الشهادة: (2)فإنه يقول -رمحة اهلل عليه–حنيفة 
لنه قنذفها،    (  )لُِّحواعلم أنه إذا رأها تزين، أو أخربه اقة بذلك ي : (0 )[لفص]

 .(  )هر ذلكْظولعاهنا، وله أن يتغافل، وال ُي
 .(6 )(1 )تركه (  )(له لُِّحي )نا يلزمه قذفها، ونف  الولد، وال محلت من الزِّ (  )وإن

منها ريبة ال جيوز  ولو أتت بولد ال يشبهه بأن كان الولد أسود ومها أبيضان ومل ي ر 
                                                 

، التعليقنة الكنربى   2  /6، اإلشراف البنن املننذر   (106  )، برقم 9  /0مصنف عبد الرزاق (  )
 .6  ص

 .واحلسن بن ربيعة( ظ)يف (  )
 .6  ، التعليقة الكربى ص  /  احلاوي الكبري (  )
، التاج واإلكلينل  60 ، القوانني الفقهية ص  02/ اإلشراف للقاض  عبد الوهاب  ،26 املوطأ ص (  )

 .   / ، نصيحة املرابط 16 /1
 .6  ، التعليقة الكربى ص   /  ، احلاوي الكبري 2  /6اإلشراف البن املنذر  (1)
 . 9 /1، كشاف القناع    /9، اإلنصاف   1/1الفروع  (6)
 .0  ، التعليقة الكربى ص   /  ، احلاوي الكبري 2  /6اإلشراف البن املنذر  (0)
 .قال( ظ)يف ( 2)
 .   / ، البحر الرائق  1/16، البناية    / ، بدائع الصنائع 60 خمتصر القدوري ص ( 9)
 (.ت)أسقطت من ( 0 )
 .جيوز( ظ)يف (   )
جالة احملتناج  ، ع2  /2، روضة الطالبني 10 /9، العزيز  1 / ، الوسيط 0 /  احلاوي الكبري (   )

 .22 / ، مغين احملتاج     / 
 .ولو( ظ)يف (   )
 .جيوز( ظ)يف (   )
 .تركها( ظ)يف ( 1 )
 .00 /2، النجم الوهاج 2  /2، روضة الطالبني 12 /9، العزيز   /  احلاوي الكبري  (6 )

 إن محلت من الزنا

 إذا رآها تزين

 لو أتت بولٍد
 ال يشبهه
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ألنه جيوز أن يكون يف آبائه، وأمهاته، أو آبائها، وأمهاهتا هبنذه الصنورة،    ( )له قذفها
 .(6)(1)(ذلك) ( )، وإن عرف منها ريبة حيل( )مجهور أصحابنا ( )ذكره

 ؛ خالفنًا  (9)، وبه قال أمحند (2)(0)وجيوز قذف األخرس ولعانه باإلشارة املفهومة
 .(0 )أليب حنيفة

كنان   (  )، ولو(  )يلحقه (  )دون عشر سنني فال (  )ولو أتت امرأة الصيب بولد وزوجها
                                                 

 .القذف( ظ)يف (  )
 .وبه قال( ظ)يف (  )
 .9  /2، روضة الطالبني 60 /9، العزيز  1 / ، الوسيط   /  احلاوي الكبري (  )
 .جيوز( ظ)يف (  )
 .عن نفسه له أن ينفيه( ظ)يف ( 1)
وهو األصّح من الوجهني عند املصنف والبندنيج  وغريمها، واألصح عند الشيخ أيب حامند والقاضن    ( 6)

 .الطربي املنع، ورجحه الشربيين والرمل 
، مغنين احملتناج   9  /2ضة الطنالبني  ، رو60 /9، العزيز  1 / ، الوسيط 10 الوجيز ص: انظر 

 .   /0، هناية احملتاج 90 / 
 .املفهمة( ظ)يف ( 0)
، البينان   90/ ، حلينة العلمناء    1 ، الوجيز ص0 /  ، احلاوي الكبري 01 خمتصر املزين ص  (2)

 0/  6. 
 .وهو املذهب عند احلنابلة( 9)
 . 9 /1، كشاف القناع 2  /9اإلنصاف : انظر 
 . 9 / ، العناية  9 / ، فتح القدير 0 / ، تبيني احلقائق    ائل ص رؤوس املس( 0 )
 .ولزوجها( ت)يف (   )
 .ال( ظ)يف (   )
، 02 /9، العزينز  1  /0 ، البيان  0 ، التنبيه ص   /  ، احلاوي الكبري 01 خمتصر املزين ص  (  )

 .10 /2روضة الطالبني 
 .وإن( ظ)يف (   )

قذف األخرس 
 ولعـانـه

لو أتت بولد وزوجها 
 دون عشر سنني
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 (6)، مث إذا أقر بالبلوغ له أن يالعن(1)( )لإلمكان ( )يلحقه ( )عشر سنني فأكثر ( )[ابن]
 .(9)يراه (2)(قبل أن يالعن)، ولو مات (0)لنفيه

زير القذف، وله إسقاطه باللعنان  عليه، ويلزمه تع دَّولو قذف  زوجته الكافرة ال ح 
 .(0 )عند املطالبة

 .(  )ةم وكذلك لو قذف زوجته اأَل
امع مثلنها يلزمنه التعزينر    ج ال ُي (  )[اليت] (  )الصغرية (  )[زوجته]ولو قذف 

مثلنها،   (2 )جينامع  (0 )[صنبية ]، ولو كاننت  (6 )باللعان (1 )(وال يسقط)لألذى، 
                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .أكر أو( ظ)يف (  )
 .تلحقه( ت)يف (  )
 .باإلمكان( ت)يف (  )
، 1  /0 ، البيان  6 / ، الوسيط  1 ، الوجيز ص   /  ، احلاوي الكبري 01 خمتصر املزين ص ( 1)

 .10 /2، روضة الطالبني 02 /9العزيز 
 .يتالعن( ظ)يف ( 6)
، 09 /9، العينز  6  /0 ، البيان  6 / ، الوسيط   /  ، احلاوي الكبري 01 خمتصر املزين ص ( 0)

 .10 /2روضة الطالبني 
 .قبله( ظ)يف ( 2)
 .  /  ، احلاوي الكبري 01 خمتصر املزين ص ( 9)
 .20 / ، أسىن املطالب 1  /2، روضة الطالبني 69 /9، العزيز 6 /  احلاوي الكبري ( 0 )
 .00 / ، أسىن املطالب 1  /2، روضة الطالبني 69 /9، العزيز   /  احلاوي الكبري (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .صغرية( ت)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .وليس له إسقاطه( ظ)يف ( 1 )
 .   / ، الغرر البهية 00 / ، أسىن املطالب   /  احلاوي الكبري ( 6 )
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .جتامع( ظ)يف ( 2 )

لو قذف زوجته 
 الكافرة

 لو قذف 
 زوجته األمة

لو قذف زوجته 
 الصغرية
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 .( )باللعان ( )(إسقاط التعزير)، وطالبت له ( )وبلغت
ولند   ( )[مََّا]ولو أبان زوجته، مث قذفها بزنا كان يف حال الزوجية؛ فإن مل يكن 

؛ خالفنًا  (6)اللعان لنفيه (1)ن وإن كان ولد ينفيه فلهالِعينفيه يلزمه حد القذف، وال ُي
 .(0)أليب حنيفة رض  اهلل عنه

 (9)له اللعان]طء الشبهة إذا نفى الولد املوجود يف النكاح الفاسد أو بو (2)وكذلك
 .(  )(0 )[خالفًا أليب حنيفة
 (1 )يالعن حىت تضع يف أصنح القنولني   (  )فال (  )يف البائن (  )ولو كان محاًل

                                                 

 .فبلغت( ظ)يف (  )
 .إسقاطه( ظ)يف (  )
 .   / ، الغرر البهية 00 / طالب ، أسىن امل  /  احلاي الكبري (  )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .له( ظ)يف ( 1)
،  0 /9، العزينز  9  /0 ، البيان 16 / ، الوسيط 0 /  ، احلاوي الكبري 06 خمتصر املزين ص ( 6)

 .9  /2، النجم الوهاج 0  /2روضة الطالبني 
 .فال حد وال لعان عند أيب حنيفة( 0)
 . 1 /1، رد احملتار على الدر املختار 9  / ، حتفة الفقهاء   1/  خمتصر اختالف العلماء: انظر 
 .وكذلك اخلالف( ظ)يف ( 2)
 . 2 / ، أسىن املطالب 1  /2، روضة الطالبني 00 /9، العزيز 11 / ، الوسيط  1 الوجيز ص ( 9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .فال جيب اللعان، وال حد عليه عند أيب حنيفة(   )
، رد احملتار على الدر املختنار  1/160، البناية 29 / ، فتح القدير 9  ، 0  / هاء حتفة الفق: انظر 

1/ 1 . 
 .حبلى( ظ)يف (   )
 .البائنة( ظ)يف (   )
 .ال( ظ)يف (   )
وقطع أبو إسحاق هبذا القول، ونقله املزين يف اجلامع الكبري، ويف القول الثاين أنه يالعن وهو نصنه يف  ( 1 )

= 

لو أباهنا مث قذفها بزنًا 
 يف حال الزوجية

النكاح نفي الولد يف 
 الفاسد

 لو كان محاًل
 يف البائن



 314 كتـاب اللعــان

أليب )خالفًا  ( )( )[املنكوحة إذا كان هبا محل فقذفها تالعن على احلمل يف أصح القولني
باللعان، ونف  النسب تنابع   دِّاحَل (6)ءْرد  (1)(من املنكوحة)؛ ألن املقصود ( )( )(حنيفة

 .(0 )جيوز ما مل يتحقق (9)(املقصود نف  النسب وال  ) (2)يف البائن (0)[هناك]و
؛ خالفنًا  (  )، وله أن يالعن؛ إلسقاطهدُّك يلزمه احَلِرُبولو قال أصابك رجل يف ُد

 .(  )(  )(أليب حنيفة)
                                                 

= 

 .األكثرين ونقل الشربيين عن الزركش  أنه املعتمد املختصر، واألظهر عند
، العزينز  2  /0 ، البينان   6 / ، الوسنيط    /  ، احلاوي الكبري 06 خمتصر املزين ص: انظر 

 . 10/ ، مغين احملتاج 0  /2، روضة الطالبني  0 /9
 (.ظ)أسقطة من (  )
 .املذهبوطرد القولني هو أحد الطريقني، وأصح الطريقني القطع، وهو (  )
، روضنة الطنالبني   0  /9، العزيز  90/ ، حلية العلماء  6 / ، الوسيط  1 الوجيز ص : انظر 

2/ 10. 
 .له( ظ)يف (  )
 .ال لعان بينهما وال حد قبل الوضع: فإنه قال(  )
، رد املختار على الدر املختنار   9 / ، فتح القدير   /0، املبسوط 62 خمتصر القدوري ص : انظر 

1/ 6 . 
 .هاهنا( ت)يف ( 1)
 .رد( ظ)يف ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .البائنة( ظ)يف ( 2)
 .نف  النسب هو مقصود فال( ت)يف ( 9)
 .10 /2، روضة الطالبني 0  /9العزيز ( 0 )
، الننجم     /2، روضة الطنالبني  1  /9، العزيز   /  ، احلاوي الكبري 06 خمتصر املزين ص (   )

 .2/20الوهاج 
 .له( ظ)يف (   )
 .فال لعان وال حد يف قول أيب حنيفة(   )
 . 1 /1، رد احملتار على الدر املختار 0  / بدائع الصنائع  

 لو قال أصابك 
 رجل يف دبرك
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 .( )وال جيوز اللعان إال حبضرة احلاكم أو خليفته
 .( )عْم، واجَل( )ظ بأربعة أشياء باللفظ، واملكان، والزمانلَّغ وُي

اللعنن  ]أن يأيت كل واحد منهما بأربع شهادات باهلل وكلمة  ( )فهو: فأما اللفظ
، وال يقوم أكثنر ألفناظ اللعنان مقنام     (6)الغضب وهذا واجب بال خالف (1)[أو

 .(9)(2)(أليب حنيفة) خالفًا (0)الكل
فهو أن يالعن يف أشرف البقاع فإن كان مبكنة فنبني البينت    : (0 )نوأما املكا

، ويف املدينة عنند مننرب رسنول اهلل    (  )واملقام
 ، ويف بينت املقندس عنند    (  )

                                                 

 .11 /2، روضة الطالبني  0 /9، العزيز 9  /0 ، البيان 10/  احلاوي الكبري (  )
 .الوقت( ظ)يف (  )
 .10 /2 ، روضة الطالبني 9 /9، العزيز  6 / ، الوسيط 10/  احلاوي الكبري (  )
 .هو( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .10 /2، روضة الطالبني  9 /9، العزيز 10 /0 ، البيان  1 ، الوجيز ص 10/  احلاوي الكبري ( 6)
 . 1 /2، روضة الطالبني 96 /9، العزيز 10 /0 ، البيان  1 ، الوجيز ص 10/  احلاوي الكبري  (0)
 .له( ظ)يف ( 2)
 .رق بينهما بعد وجود األكثر من كل منهما صح ولو بعد األقل وقد أخطأ السنةفلو أخطأ احلاكم فف( 9)
 .60 /1، رد احملتار على الدر املختار 21 / فتح القدير : انظر 
 .باملكان( ظ)يف ( 0 )
 . 1 /2، روضة الطالبني  6 / ، الوسيط  1/  ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص (   )
، ونص يف موضع آخر أنه عند املنرب، فقيل خيري احلاكم بني أن يالعنن  "ى املنربعل"لقد نص يف املختصر (   )

على املنرب أو عنده، ويف قول ااٍن أنه عند املنرب، وال يالعن على املنرب، ومحل نصه على املنرب أي عنده وهو 
 .ما رجحه الشيخ أيب حامد، ومل يذكر الغزايل والرافع  والنووي غريه

يب إسحاق املروزي أن ذلك على اختالف حالني فيالعن على املنرب إن كثر الناس، وعند ويف قول االث أل 
 .املنرب إن َقلُّوا

، البينان   90/ ، حلية العلماء  6 / ، الوسيط  1/  ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص : انظر 
 . 1 /2، روضة الطالبني 00 /9، العزيز 10 /0 

 حضور احلاكم للعان

 تغليظ اللعان

 تغليظه باللفظ

 تغليظه باملكان
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أليب )خالفًا  ( )، وهذا واجب يف أصح القولني( )، ويف سائر البالد يف اجلامع( )رةْخالصَّ
 .(1)( )(حنيفة

اجلمعة إن كان  (0)(يؤكد بيوم: )ال رمحه اهللفَّال الَق، ق(6)فبعد العصر: وأما الزمان
 .(0 )وال جيب هذا التغليظ (9)، وهذا هو االختيار(2)قريبًا

أن يكون اللعان حبضرة طائفة من املؤمنني أقلهم أربعة، وال  (  )[هو: ]وأما اجلمع
                                                 

 .كر الغزايل والرافع  والنووي غريهوهو أحد الوجهني، ومل يذ(  )
 .ويف وجه اان أنه يكون على املنرب أو عنده، وهو قول الشيخ أيب حامد 
، روضنة الطنالبني   00 /9، العزيز  6 / ، الوسيط   0 ، التنبيه ص  1/  احلاوي الكبري : انظر 

2/ 1 . 
، روضنة الطنالبني    0 /9زيز ، الع 0 ، التنبيه ص  1/  ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص (  )

2/ 1 . 
 .وهو نقل البغداديني، ورجح الرافع  والنووي أنه مستحب وهو املذهب(  )
، النجم الوهاج  1 /2، روضة الطالبني  0 /9، العزيز 16 /0 ، البيان  1/  احلاوي الكبري : انظر 

2/   . 
 .له( ظ)يف (  )
 .فال جيب عنده وإمنا يكون حبضور احلاكم( 1)
 .  /0، املبسوط 6  خمتصر الطحاوي ص : نظرا 
 . 1 /2، روضة الطالبني 00 /9، العزيز  6 / ، الوسيط  0 ، التنبيه ص 1/  احلاوي الكبري  (6)
 .ويؤكد يوم( ظ)يف ( 0)
 .وهو اختيار الشاش  يف حلية العلماء، والرافع  والنووي( 2)
 .00 /2، النجم الوهاج  1 /9البني ، روضة الط00 /9، العزيز  90/ حلية العلماء : انظر 
 .االحتياط( ظ)يف ( 9)
 .وهو الصحيح، وعليه املذهب، ويف طريق اانية قيل فيه قوالن كالتغليظ باملكان( 0 )
، العزينز  16 ،  1 /0 ، البينان   6 / ، الوسيط  0 ، التنبيه ص  1/  : احلاوي الكبري: انظر 

 . 1 /2، روضة الطالبني  0 /9

 (.ت) أسقطت من(   )

 التغليظ بالزمان

 التغليظ باجلمع
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 .( )جيب هذا، ولكّنه ُيستحب
املنرب، واملنرأة جالسنة، فنإذا    ًا على فيؤمر باللعان قائم ( )وينبغ  أن يبدأ بالرجل

كانت حائضنًا التعننت يف بناب     ( )فإن ،( )قام ْت، والت ع ن ْت، والرجل جالس فرغ
يف بيت  (0)(وإن كان جموسيًا التعن (6)كانت مشركة التعنت يف الكنيسة)ولو  (1)املسجد

 .(2)ارنالن
ة، والتحنرمي املؤبند،   درء احلد، ونف  الولد، والفرق: ويتعلق باللعان مخسة أحكام

وال حيتناج إىل   (0 )[وحده]، وكل هذه األحكام يتعلق بلعانه (9)ووجوب احلد عليها
حيتاج إىل لعاهنا : ؛ خالفًا أليب حنيفة، فإنه يقول( )( )(وال إىل لعاهنا ،(  )حكم احلاكم)

                                                 

 . 1 /2، روضة الطالبني  0 /9، العزيز  6 / ، الوسيط  1/  : احلاوي الكبري ( )
 . 6 /0 ، البيان  0 ، التنبيه ص 1/  احلاوي الكبري (  )
 .وهو املذهب، وقطع به، ويف طريق اانية أن فيه قوالن(  )
 . 1 /2ني ، روضة الطالب 0 /9، العزيز  6 / ، الوسيط  1/  احلاوي الكبري : انظر 
 .ولو( ظ)يف (  )
 .06 /9، العزيز  0 ، التنبيه ص  1/  ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص ( 1)
، روضنة الطنالبني    0 /9، العزيز  6 / الوسيط  ، 1/  ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص  (6)

2/ 11. 
 .ناكانا مشركني التعنا يف الكنيسة ولو كانا جموسيني التع( ظ)يف ( 0)
،  0 /9، العزينز  60 /0 ، البيان  1 ، الوجيز ص 11/  ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص  (2)

 .09 /2النجم الوهاج 
 .يالعن بينهما يف املسجد أو جملس احلكم: وهو األصح من الوجهني، وقيل( 9)
، الننجم   1 /2، روضة الطنالبني   0 /9، العزيز  6 / ، الوسيط 11/  احلاوي الكبري : انظر 

 .0  /2الوهاج 
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
، روضنة الطنالبني   06 /9، العزينز   6 / ، الوسيط  1 ، الوجيز ص 19/  احلاوي الكبري  (  )

 .0   / ، عجالة احملتاج 16 /2

 مبن يبدأ يف اللعان

األحكام املتعلقة 
 باللعـان
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 .(6)احلد عن نفسها (1)إال درء ( )[حكم]وال يتعلق بلعاهنا  ،( )وحكم احلاكم
، وال حتنل  (  )(0 )طلقة بائننة  (9)(وعند أيب حنيفة)، (2)(0)[عندنا]فرقة الواقعة به فسخ وال

ولو أكذب  ،(1 )(  )(حنيفة أليب)؛ خالفًا (  )(  )[وُحدَّ لزمه الولد]وإن أكذب نفسه ، أبدًا له
 .( )(6 )(ُحدَّ وحلق الولد)نفسه بعد نف  الولد 

                                                 
= 

 .لعاهنا وال إىل حكم احلاكم( ظ)يف (  )
 ،16 /2روضة الطالبني ، 06 /9، العزيز  6 / ، الوسيط  1 ، الوجيز ص 60/  احلاوي الكبري  ( )

 .   /2النجم الوهاج 
 . 1/10، البناية   /0، املبسوط 60 خمتصر القدوري ص ،101/ خمتصر اختالف العلماء  ( )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .إسقاط( ت)يف ( 1)
 .16 /2، روضة الطالبني 00 /9، العزيز  6 / ، الوسيط  1 الوجيز ص ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
، روضة الطالبني 06 /9، العزيز 901/ ، حلية العلماء  6/  ، احلاوي الكبري 00 زين ص خمتصر امل( 2)

2/ 16. 
 .وعنده( ظ)يف ( 9)
 .اانية( ت)يف ( 0 )
 . 1/10، البناية   /0، املبسوط 60 ، خمتصر القدوري ص 1  خمتصر الطحاوي ص (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
، البينان  901/ ، حلينة العلمناء    0 ، التنبيه ص 21/  ، احلاوي الكبري 20 خمتصر املزين ص (   )

 .   /2، النجم الوهاج 0 /0 
 .له( ظ)يف (   )
 .فعنده إن عاد وكذب نفسه حده القاض  وح لَّ له أن يتزوجها( 1 )
، رؤوس املسائل ص   /0، املبسوط 60 ، خمتصر القدوري ص 106/ خمتصر اختالف العلماء : انظر 

 .1/106، البناية 1  
 .حلق به الولد وُحدَّ( ظ)يف ( 6 )

 الفرقة الواقعة 
 باللعان
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 إين ملن الصادقني فيما رميتها منن  أشهد باهلل: وإذا أراد نف  الولد يقول كل مرة
 .( )الزنا وإن هذا الولد ليس مين وإنه من الزنا
أخاف إن  ( )بلغ كلمة اللعنة اتق اهلل إين ( )وُيستحب للحاكم أن يقول للزوج إذا

مث إن مل ينتعظ   (1)مل تكن صادقًا أن تبوء بلعنة اهلل ويأمر رجاًل حىت يضع يده على فيه
عان، وهكذا إذا بلغت املرأة كلمة الغضب يقفها ويعظها، ويأمر امرأة يتركه حىت يتم الل

 .(0 )(9)[عن رسول اهلل ]للخرب يف ذلك  (2)(0)تضع يدها على فيها (6)[أن]
فيمنا رميتنها    ( )إين لصادق: فقال ( )يف لعانه (  )اهمَّنه وس ْيع ولو قذفها برجل ِب

                                                 
= 

 .   /2، النجم الوهاج 0 / ، البيان 21/  احلاوي الكبري (  )
، 91 /9، العزينز  10 /0 ، البيان 60 / ، الوسيط  0/  ، احلاوي الكبري 02 خمتصر املزين ص (  )

 . 1 /2روضة الطالبني 
 .وإذا( ظ)يف (  )
 .فإين( ظ)يف (  )
 .فمه( ت)يف ( 1)
 (.ظ)من  أسقطت( 6)
 .فمها( ت)يف ( 0)
،  1 /0 ، البيان  1 ، الوجيز ص  0 ، التنبيه ص  0/  ، احلاوي الكبري 02 خمتصر املزين ص  (2)

 .11 /2، روضة الطالبني 01 /9العزيز 
 (.ظ)أسقطت من  (9)
ن يضع يده أمر رجاًل حني أمر املتالعنني أن يتالعنا أ أن النيب : "حلديث ابن عباس رض  اهلل عنهما (0 )

، كتاب الطالق، باب يف اللعان، برقم 0  رواه أبو داود ص ". إهنا املوجبة: عند اخلامسة على فيه وقال
 (.16  )ورقم ( 11  )

، كتاب الطالق، باب األمر بوضع اليد على يف املتالعنني عند اخلامسنة  01 /6والنسائ  يف اجملتبنى  
 (.69  )برقم 

 .0  / ، وانظر أيضًا تلخيص احلبري (0  1 )، برقم 01 /0والبيهق  يف السنن الكربى  
 .بعينه مساه( ظ)يف (   )

إذا أراد نفي الولد 
 لعـانه يف

 ما يستحب للحاكم

 لو قذفها 
 برجل بعينه
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 (0)(6)(أليب حنيفة)؛ خالفًا (1)حدها ( )سقطاملقذوف به؛ كما ي ( )من الزنا، سقط حد
عيد اللعنان  إال أن ُي (9)له يف أصح القولني دُّح ُي (2)ولو مل يسمه يف لعانه، وطالب حبده

 .(  )(0 )[يف أصح القولني]بذكره 
أننه   َظنَّنت ت على الزنا، أو ه ِرْكُأ: ولدها؛ وقال (  )ولو مل يقذفها بالزنا ونف 

إين لصادق فيما رميتها به منن  : ويقول يف لعانه (  )ح القولنيزوجها له اللعان يف أص
                                                 

= 

 .اللعان( ت)يف (  )
 .صادق( ظ)يف (  )
 .احلد( ظ)يف (  )
 .تسقط( ظ)يف (  )
،    /2، روضة الطالبني  6 /0 ، البيان 12 / ، الوسيط  1 ، الوجيز ص 06/  احلاوي الكبري ( 1)

 .   /2النجم الوهاج 
 .له( ظ)يف ( 6)
 .  1/ الفتاوى اهلندية ( 0)
 .احلد( ت)يف ( 2)
 .وهو ما رجحه الغزايل والعمراين والرافع  والنووي والدمريي( 9)
،  2 /9، العزيز  6 /0 ، البيان 12 / ، الوسيط  1 ، الوجيز ص 06/  احلاوي الكبري : انظر 

 .   /2، النجم الوهاج    /2روضة الطالبني 
 (.ظ)ن أسقطت م( 0 )
 .ومل يذكر املاوردي والعمراين والرافع  والنووي وغريهم(   )
 .   /2، روضة الطالبني  2 /9، العزيز  6 /0 ، البيان 00/  احلاوي الكبري : انظر 
 .بق ( ت)يف (   )
وبه قطع أبو إسحاق املروزي والطربي، ورجحه املاوردي والشريازي واملذهب القطع به، ويف طرينق  (   )

أنه ال جيوز، أن يالعن منه حنىت  : والقول الثاين. ما ذكره املصنف: أحدمها: ن املسألة على قولنياانية أ
 .يتضمن قذفًا يوجب احلد، وبه قال املزين، وهو خمرج من كالم الشافع 

،  2 /9، العزيز 2  /0 ، البيان 10 / ، الوسيط  0 ، التنبيه ص  0 /  احلاوي الكبري : انظر 
 .   /2روضة الطالبني 

 لو قال أكرهت 
 على الزنا
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 .( )، وإن هذا الولد من تلك اإلصابة( )[هلا على فراش]إصابة غريي 
لست بابن فالن ال يكون قذفًا يف أصح القنولني إال أن  : ( )ولو قال رجل لواحد

 .(6)-رمحه اهلل-، وبه قال املزين (1)قذف أمه فيكون قذفًا ( )يريد
ب وَلند ُه  ؤدِّلست بابين ال يكون قذفًا قواًل واحدًا؛ ألن الوالد َقد ُي: ولو قال لولده
 .(0)مبثل هذا الكالم

 (0 )رثبالقنذف، و  دَّن به حلقه، وُحالِعامُل قرَّيته مث َأِد (9)متسِّنة، وُقالِعامُل (2)ل ولدِتولو ُق
 .( )-رض  اهلل عنه-خالفًا أليب حنيفة  (  )عنه

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .2  /0 ، البيان  0 /  احلاوي الكبري (  )
 .لرجل( ظ)يف (  )
 .يكون( ظ)يف (  )
 .نص عليه يف املختصر( 1)
تقرينر  : أصحها وهو املذهب: لست ابين ال يكون قذفًا، ففيها االاة طرق: ونص يف قول الرجل لولده 

والتخريج أقيسهما ما رجحه املصنف، ويف طريق االثة قطع به  فيها قوالن بالنقل: النصني، والطريق الثانية
 .أبو أبو إسحاق أنه ليس بصريح فيهما، وتأويل النص على ما إذا نواه

، روضنة     /9، العزينز  10 / ، الوسيط  0 /  ، احلاوي الكبري  2 خمتصر املزين ص : انظر 
 .0  /2الطالبني 

 .10 / ، الوسيط  0 /  ، احلاوي الكبري  2 خمتصر املزين ص ( 6)
،    /9، العزيز 10 / ، الوسيط 9  ، الوجيز ص  0 /  ، احلاوي الكبري  2 خمتصر املزين ص ( 0)

 .0  /2روضة الطالبني 
 .ابن( ظ)يف ( 2)
 .وفسحت( ظ)يف ( 9)
 .ويرث( ظ)يف ( 0 )
 . 0 /0 ن ، البيا20 ، التعليقة الكربى ص    /  ، احلاوي الكبري  2 خمتصر املزين ص (   )

 لست : لو قال
 بابن فالن

 : لو قال لولده
 لست بابين

 لو قتل ولد املالعنة
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أبو )وبه قال  ( )احلد عن القاذف ( )املقذوفة أو وطئت وطئًا حرامًا سقط ولو زنت
ال : (0 )، وأبنو انور  (9)، وابن سريج(2)، واملزين(0)، وقال أمحد(6)(1)(ومالك ( )حنيفة
 .هو االختيار (  )[هذا]، و(  )(  )[احلد]يسقط 

 .(6 )حدها (1 )أهنا لو ارتدت ال يسقط (  )[على]ونص الشافع  

                                                 
= 

 . 1/12، البناية  9 / ، فتح القدير  0/1املبسوط (  )
 .بسقط( ت)يف (  )
 .وهو املشهور، وقد نص عليه يف املختصر، ورجحه املاوردي والغزايل والرافع  والنووي(  )
، العزينز   1 / ، الوسيط 9  ، الوجيز ص    /  ، احلاوي الكبري  2 خمتصر املزين ص : انظر 

 .26 / ، مغين احملتاج 2/91، النجم الوهاج    /2الطالبني  ، روضة 1 /9
 .10 /1، رد احملتار على الدر املختار  1/12، البناية 21 / ، فتح القدير  0/1املبسوط (  )
 .مالك وأبو حنيفة( ت)يف ( 1)
 .01 القوانني الفقهية ص ( 6)
 .   / ، الواضح يف شرح خمتصر اخلرق  00 / املقنع البن قدامة ( 0)
 .وهو مذهبه( 2)
،  1 /9، العزينز  0  ، التعليقة الكربى ص    /  ، احلاوي الكبري  2 خمتصر املزين ص : انظر 

 .2/91، النجم الوهاج    /2روضة الطالبني 
 .2/91النجم الوهاج ( 9)
 .0  ، التعليقة الكربى ص    /  ، احلاوي الكبري    /6اإلشراف البن املنذر ( 0 )
 (.ت)ن أسقطت م(   )
 .وهو قول قدمي للشافع ، ورجحه ابن املنذر(   )
، روضة الطالبني  1 /9، العزيز  1 / ، الوسيط    /  ، احلاوي الكبري    /6اإلشراف : انظر 

 .2/91، النجم الوهاج    /2
 (.ظ)أسقطت من (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .يسقط( ظ)يف ( 1 )
قذف الرجل امرأته فارتدت عن اإلسالم وطلب حقها، العنن أو  إذا : والشافع  يقول: "قال ابن املنذر( 6 )

 ".حد، وكذلك لو كان هو املرتد
= 

 لو زنت املقذوفة

 لو ارتدت املرأة



 413 كتـاب اللعــان

أو )أما أنا فلسنت بنزاٍن،   : ( )(بأن يقول)بالتعري،  ( )(حد القذف)وال يلزم 
 .(1)؛ خالفًا ملالك( )، مل تزن، وحنو ذلك( )(أم 

؛ ألننه  (6)[عليهنا ]ولو شهد الزوج مع االاة عدول عليها بالزنا ال يقبل شهادته 
 .(9)؛ خالفًا أليب حنيفة(2)، وبه قال أمحد(0)خصم

فإن أخر مع اإلمكان  ِرْوفهو على الَف (0 )(نف  الولد)د ولو علم والدة امرأته وأرا
مل أعلنم أن يل  : ، ولو قنال (  )بثالاة أيام يف أصح القولني (  )بطل نفيه، وال يتقدر

                                                 
= 

 .0  /6اإلشراف : انظر 
 .احلد بالقذف( ت)يف (  )
 .فيقول( ظ)يف (  )
 .وأم ( ظ)يف (  )
، روضنة الطنالبني   6  /9، العزينز  2  / ، الوسيط 9  ، الوجيز ص 10 /  احلاوي الكبري (  )

 . 2 /  احملتاج ، مغين   /2
 .فالتعري، بالقذف يوجب احلد عند مالك( 1)
 .   / ، بداية اجملتهد  0 ، القوانني الفقهية ص 201/ اإلشراف للقاض  عبد الوهاب : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .2  ، التعليقة الكربى ص10 /  احلاوي الكبري ( 0)
 .1  / ، املقنع البن قدامة 0  / الكايف البن قدامة ( 2)
 .0  ، رؤوس املسائل ص  0/1فال جيب احلد على الزوج وال على الشهود، املبسوط ( 9)
 .النف ( ت)يف ( 0 )
 .يقدر( ظ)يف (   )
 .وهو الصحيح واألظهر، وهو قوله يف اجلدي(   )
أن له  :أحدمها أنه يتقدر بثالاة أيام، والثاين: أنه ال يشترط وقوعه على الفور، وعلى هذا فقوالن: والثاين 

 .النف  مىت شاء
، 1  /9، العزيز    /0 ، البيان  6 / ، الوسيط 11 ، الوجيز ص  0 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .19 /2روضة الطالبني 

 القذف بالتعريض

شهادة الزوج مع 
ثالثة عدول عليها 

 بالزنا

علم والدة امرأته 
 نفي الولد وأراد
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 .(0)الناس (6)[من] (1)إال اخلواص ( )احتمل ألنه ال يعرفه ( )قوله إذا ( )باللعان ُقبل ( )نفيه
رجناء  ) (9)صحيحًا ولكين أخرت النف  اًلعرفته مح: (2)[فقال]ولو كانت حاماًل 

ما عرفتنه محناًل،   : ، ولو قال(  )عليها لزمه الولد، وليس له نفيه (  )فاستر (0 )(موته
 .(  )له نفيه (  )[كان]وقلت لعله ريح 

أحسن اهلل : بارك اهلل لك يف مولودك وجعله ولدًا صاحلًا، فقال: ولو قال له رجل
 .(1 )آمني، أو استجاب اهلل دعاءك كان إقرارًا: لجزاءك، مل يكن إقرارًا، ولو قا
                                                 

 .النف ( ظ)يف (  )
 .يقبل( ظ)يف (  )
 .إن( ظ)يف (  )
 .يعرف( ظ)يف (  )
 .خواص( ظ)يف ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
، روضة 0  /9، العزيز 1  /0 ، البيان 61 / ، الوسيط  0 التنبيه ص  ، 0 /  احلاوي الكبري  (0)

 . 6 /2الطالبني 
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .نفيه( ظ)يف ( 9)
 .وقلت لعله ميوت( 0 )
 .واستر( ظ)يف (   )
 .وهو األصح املنصوص يف املختصر(   )
، العزينز     /0  ، البينان 61 / ، الوسيط 01 /  ، احلاوي الكبري 21 خمتصر املزين ص : انظر 

 .60 /2، روضة الطالبني 6  /9
 (.ت)أسقطت من (   )
، روضة الطالبني    /0 ، البيان 61 / ، الوسيط 01 /  ، احلاوي الكبري 21 خمتصر املزين ص (   )

2/ 6 . 
، حلينة العلمناء   61 / ، الوسنيط  11 ، الوجيز ص  0 ، التنبيه ص 01 /  احلاوي الكبري ( 1 )

 . 6 /2، روضة الطالبني 0  /9، العزيز 6  /0 ، البيان 901/ 

 لو كانت حاماًل

 لو هنأه باملولود
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ولو أقر بوطء أمته صارت فراشًا له ويلحقه ولدها إال أن ينفيه بدعوى االسنترباء  
؛ خالفنًا أليب  ( )دن، وأمح( )، ومالك( )، وبه قال األوزاع ( )بعد الوطء وحيلف عليه

ة، فنإن  م ن اليمني على اأَل (6)تدَّ، ولو نكل عن اليمني يف دعوى االسترباء ُر(1)حنيفة
 .(2)على الولد بعد البلوغ فإن نكل انتفى عنه (0)[اليمني]ت ُتر د َلَكن 

 ّرِقفظاهر املذهب أنه يلحق به، وإن مل ُي (9)[اان]ولو صارت أم ولده مث أتت بولد 
؛ ألهننا  (  )(ال يلحق به إال بعد اإلقرار بوطء جديند )أنه : ، والقياس(0 )بوطء جديد
 .(  )الوطء السابق بوضع الولد، وهو أحد القولني، واالختيار برأت من

                                                 

 .وهو الصحيح الذي عليه اجلمهور(  )
، روضنة الطنالبني     9/1، العزيز    /0 ، البيان  0 ، التنبيه ص 06 /  احلاوي الكبري : انظر 

2/  0. 
 .   /0 البيان (  )
 . 9 / ل ، منح اجللي02/ ، الفواكه الدواين 090/ اإلشراف للقاض  عبد الوهاب (  )
، النروض املربنع     1/1، الفنروع  6  ، زاد املستقنع ص0  / ، الكايف البن قدامة   /9املغين (  )

 /   . 
 .فال يثبت النسب عنده إال أن يعترف به( 1)
 . 1 /1، رد احملتار على الدر املختار  6 / ، فتح القدير 02 خمتصر القدوري ص : انظر 
 .يرد( ظ)يف ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .وهو أحد الوجهني، والوجه الثاين أنه يكون الحقًا به( 2)
 .0  /2، روضة الطالبني 6 9/1، العزيز  2 /9، العزيز  2 /  احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .وهو أحد القولني( 0 )
 .0  /2، روضة الطالبني 0 9/1، العزيز  9 / ، الوسيط  0 التنبيه ص : انظر 
 .حيتاج إىل إقرار جديد للوطء( ت)يف (   )
 .ورجحه الشريازي والغزايل والرافع  والنووي(   )
 .   /2، روضة الطالبني 0 9/1، العزيز  9 / ، الوسيط  0 التنبيه ص : انظر 

 لو أقر بوطء أمته

 لو صارت أم ولده
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، ( )عند الوطء يقبل قوله هذا يف نف  الولند  ( )(عنها املاء)كنت أعزل : ولو قال
 .واهلل أعلم. ( )نص عليه

                                                 

 .املاء عنها( ظ)يف (  )
 .   /2، روضة الطالبني 0 9/1، العزيز    /0 ، البيان  0 ، التنبيه ص  2 /  احلاوي الكبري (  )

 .26 خمتصر املزين ص (  )

 لو قال كنت
 أعزل عنها
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 ( )ةــد  كتاب العِ 

  
ڃ  ڃ     چ  چ  ژ    :تعنناىل ( )قولننه ( )[واألصننل فيننه]

ژ چ
 .اآلية ( )

ژٻ  ٻ  ٻ  پ ]ٱ  ٻ ژ  :وقال تعاىل
 .(6)[اآلية (1)

، وزيد بنن  (2)، وبه قال ابن عمر(0)هبا العدة األطهار تنقض واعلم أن األقراء اليت 

                                                 

العني والدال أصل صحيح واحد ال خيلو من العد الذي هو اإلحصناء،  : "من الع دِّ، قال ابن فارس: الِعدَّة(  )
 ".ومن اإلعداد الذي هو هتيئة الش ء

الواجبنة   عدة املرأة قيل أيام أقرائها مأخوذ من العد واحلساب، وقيل تربصها املدة: قال يف املصباح املنري 
 .ِعد د: واجلمع. عليها

 .اسم ملدة تتربص فيها املرأة ملعرفة براءة رمحها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها: وشرعًا 
 .61 / ، اإلقناع للشربيين 09 / ، فتح الوهاب    ، املصباح املنري ص  6مقاييس اللغة ص: انظر 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .قال اهلل( ت)يف (  )
 .2  : البقرة(  )
 .   : البقرة( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
، الوسيط 16 ، الوجيز ص 96 ، التعليقة الكربى ص29 /  ، احلاوي الكبري 20 خمتصر املزين ص ( 0)

 .6  /9، العزيز 69 / 
إذا طلق الرجل امرأته فندخلت يف  : أخرج مالك يف املوطأ عن نافع، عن عبد اهلل بن عمر أنه كان يقول( 2)

 ".احليضة الثالثة فقد برئت منهالدم من 
،    / ، تفسري ابن جرير    / أحكام القرآن للشافع  : ، وانظر أيضًا 9 موطأ مالك ص : انظر 

 (. 6 1 )، برقم 1  /0سنن البيهق  الكربى 

 مشروعيتها

 املراد باألقراء
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؛ خالفنًا أليب  (1)، وأمحند ( )، ومالك( )، والفقهاء السبعة باملدينة( )وعائشة ،( )اابت
، فإذا طعنت يف (2)ءًافحاضت يف احلال حتتسب هذا قر (0)، ولو طلقها يف الطهر(6)حنيفة

                                                 

أخرج مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار، أن األحوص هلك بالشام حني دخلت امرأته (  )
من احليضة الثالثة، وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أيب سفيان إىل زيد بن اابت يسأله عن ذلك يف الدم 

إهنا إذا دخلت يف الدم من احليضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها وال ترانه  : فكتب إليه زيد بن اابت
 .وال يراها

، سنن البيهق     / جرير ، تفسري ابن    / ، أحكام القرآن للشافع   9 موطأ مالك ص : انظر 
 (.66 1 )، ( 6 1 )، برقم 1  /0الكربى 

عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة أم املؤمنني أهنا انتقلنت    9 أخرج مالك يف املوطأ ص (  )
فذكر ذلك : عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق حني دخلت يف الدم من احليضة الثالثة، قال ابن شهابحفصة بنت 

: إن اهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابه: صدق عروة، وقد جادهلا يف ذلك ناس فقالوا: رة بنت عبد الرمحن فقالتلعم
 .صدقتم، تدرون ما األقراء؟ إمنا األقراء األطهار: ، فقالت عائشة رض  اهلل عنها"االاة قروء"

، فتح القدير  0 / كثري  ، تفسري ابن   / ، تفسري ابن جرير    / أحكام القرآن للشافع  : وانظر 
، برقم 1  /0، السنن الكربى للبيهق  (0 20 )، برقم    / ، مصنف ابن شيبة 0  / للشوكاين 

( 1 19.) 
مسعت أبا بكر بن عبد النرمحن  : ، أخرج مالك يف املوطأ عن ابن شهاب أنه قال2  سيأيت ذكرهم ص (  )

 ".ا، يريد قول عائشةهذ: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إال وهو يقول: يقول
 .وذكر بعضًا من أقواهلم 
، اخنتالف الفقهناء    0 / ، تفسري ابن كثري    / ، تفسري ابن جرير  9 موطأ مالك ص : انظر 

 . 1/9 ، التمهيد البن عبد الرب 11 للمروزي ص 
 . 9 / ، الكايف البن عبد الرب  1/9 ، التمهيد البن عبد الرب  9 املوطأ ص (  )
 .احلي،: ى الروايتني عنه، واملشهور عنه وهو آخر قوليه أن األقراءه  إحد( 1)
 .والقرء احلي، يف أصح الروايتني: قال املرداوي 
 .0 1/ ، شرح الزركش  09 /9، اإلنصاف  0 / احملرر لعبد السالم بن تيمية : انظر 
 .فاألقراء عند أيب حنيفة ه  احلي،( 6)
 .02 / ، فتح القدير 69 القدوري ص، خمتصر 0  خمتصر الطحاوي ص : انظر 
 .طهر( ظ)يف ( 0)
 .وهو األظهر من القولني والقول الثاين أنه ال حيتسب قرءًا( 2)

= 
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كنون  تاحليضة ال  ( )حيكم يف احلال بانقضاء العدة، وهذه اللحظة من ( )احليضة الثالثة
 .(1)انقضاء العدة ( )هبا ( )تبنييمن العدة ولكن 

 (0)(مث تعتد) (6)ولو تباعد حيضها، وه  من أهل احلي، تربصت حىت تصري آيسة
روى سعيد بن املسنيب عنن   : قدميال يف ال، وق(2)بثالاة أشهر، نص عليه يف اجلديد

ة اليت ُيطِلقهنا زوجهنا تطليقنة    أنه قضى يف املرأ -رض  اهلل عنه-بن اخلطاب  عمر
تتربص تسعة أشهر، فإن اسنتبان  حيضها أهنا  (9)حتي، حيضة أو حيضتني مث يرتفع مث
اء باحلن  (  )تلَّن حاعتدت بعد ذلك بثالاة أشهر مث قد  (0 )(فه  حامل وإال)محل  هبا

                                                 
= 

، الننجم  66 /2، روضة الطنالبني  0  /9، العزيز 69 / ، الوسيط  9 /  احلاوي الكري : انظر 
 .0  /2الوهاج 

 .الثانية( ظ)يف (  )
 .يف( ظ)يف (  )
 .تتبني( ظ)يف (  )
 .هبما( ت)يف (  )
وهو أصح القولني، ويف قول ااٍن أنه ال تنقض  العدة حىت حتي، يومًا وليلة، ويف طريق اانية أننه علنى   ( 1)

اختالف حالني، فإذا كانت معتداة ورأت الدم فعدهتا تنقض  برؤيته، والقول الثاين إذا كانت معتندة أو  
 .معتادة ورأت الدم يف غري أيام العادة

، عجالنة  66 /2، روضة الطنالبني  2  /9، العزيز 20 ، التنبيه ص  0 /  حلاوي الكبري ا: انظر 
 .    / احملتاج 

 .موئسة( ت)يف ( 6)
 .فتعتد( ظ)يف ( 0)
 .ورجحه املاوردي والطربي( 2)
، 10 ، النوجيز ص  6 1، التعليقة الكربى ص1  /  ، احلاوي الكبري 22 خمتصر املزين ص : انظر 

 .102/ ، مغين احملتاج  0 /2، روضة الطالبني 2  /9العزيز ، 00 / الوسيط 
 .ترتفع( ظ)يف ( 9)
 .فعدهتا بوضع احلمل وإن مل يكن محاًل( ظ)يف ( 0 )
 .فدخلت( ظ)يف (   )

 لو تباعد حيضها
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الشنافع  منن خالفنه،     ( )(وعاب: مث قال) ( )اإلمام احلافظ أمحد البيهق  ( )أورده
علينه منكنر   بني املهاجرين واألنصار، وال ينكنر   ( )(أمري املؤمنني يقض  به :وقال)

أربنع سننني أكثنر     (6)جتلس: ، وقال يف القدمي يف موضع آخر(1)خمالفته جيوز فكيف
ذا له وجه، فنإن الصنرب إىل بلنوغ تنبني اإليناس      وه (0)احلمل مث االاة أشهر مدة

                                                 

أخرج مالك يف املوطأ عن حيىي بن سعيد وعن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط الثيث ، عن سعيد بن املسيب أنه (  )
أميا امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتني مث ارتفعت حضيتها فإهنا : "طاب قال عمر بن اخل: قال

 ".تنتظر تسعة أشهر فإن بان هبا محل فذلك وإال اعتدت بعد التسعة االاة أشهر مث ح لَّْت
بنرقم   9  /0سنن البيهق  الكربى : ، وانظر6  /1، وأخرجه الشافع  يف األم  9 املوطأ ص : انظر 

( 1 29.) 
احلافظ الكبري أبو بكر أمحد بن احلسني بن عل  البيهق ، الفقيه يف األصول الواصل الورع الزاهند  وهو (  )

القائم بنصرة املذهب الشافع ، ولد خبسر جرد قرية من قرى بيهق يف شعبان سنة أربع ومثانني واالمثائة، 
سنن الصنغرى، ومعرفنة   السنن الكربى، وال: من مؤلفاته. ومات بنيسابور سنة مثان ومخسني وأربعمائة

السنن واآلاار، واملبسوط يف نصوص الشافع ، وكتاب االعتقاد، ودالئل النبوة، وشعب اإلميان، ومناقب 
 .الشافع ، وكتاب اخلالفيات

، طبقات الشافعية البن قاضن  شنهبة   2/ ، طبقات الشافعية الكربى    طبقات الفقهاء ص : انظر 
 /  0. 

 .عاب: وقال( ظ)يف (  )
 .يقض  به أمري املؤمنني: فقال( ظ)يف (  )
، أن يكون يف املرأة قد بلغت السن اليت من بلغهنا منن   قد حيتمل قول عمر : "قال الشافع  يف األم( 1)

 ".، وذلك وجهه عندنانسائها يئسن من احملي، فال يكون خمالفًا لقول ابن مسعود 
شافع  يف القدمي فيمن ارتفع حيضها بغري عارض وإىل هذا كان يذهب ال: "وقال البيهق  يف سننه الكربى 

 .، مث ذكر كالم الشافع "مث رجع عنه يف اجلديد إىل ما بلغه يف ذلك عن ابن مسعود 
 .ونص على ذلك يف معرفة السنن واآلاار 
، خمتصنر خالفينات   1 /6، معرفة السنن واآلاار 9  /0، السنن الكربى للبيهق  6  /1األم : انظر 

 . 2 / البيهق  
 .جيلس( ت)يف ( 6)
، 10 ، الوجيز ص 20 ، التنبيه ص 6 1، التعليقة الكربى ص6  /  ، احلاوي الكبري 2  /1األم ( 0)

= 
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للحاكم  ( )الزوج وإيالئه، فيجوز ( )ويلحقها من الضرر أكثر مما يلحقها بعنة ( )متعذر
 .، واهلل أعلم( )أن جيتهد يف هذا

كان انقطاع احلي، لعارض رضاع، أو مرض يرجى زواله يلزمها الصنرب   (1)وإن
 .(0)يزول العارض، وهذا إمجاع (6)حىت

 (9)امرأته ولدًا قبل أربعة أشهر وعشنراً  (2)ع مثله ووضعتجاِمولو مات صيب ال ُي
خالفًا  (1 )(  )أربعة أشهر وعشرًا (  )وأكملت (  )[بوضعه] (  )عدهتا (0 )(ال تنقض )

                                                 
= 

 . 0 /2، روضة الطالبني 2  /9، العزيز  00 / ، حلية العلماء 00 / الوسيط 
 .تتعذر( ت)يف (  )
 .بغيبة( ت)يف (  )
 .وجيوز( ظ)يف (  )
 .  /  ، البيان 0 1التعليقة الكربى ص (  )
 .ولو( ظ)يف ( 1)
 .إىل أن( ظ)يف ( 6)
، 10 ، الوجيز ص 6  /  ، احلاوي الكبري   2/ ، الشرح الكبري للدردير 60 القوانني الفقهية ص ( 0)

، الننجم الوهناج    0 /2، روضة الطنالبني  0  /9، العزيز   /  ، البيان  00 / حلية العلماء 
 .0  /1كشاف القناع ، 102/ ، مغين احملتاج    /2

 .فولدت فولدت( ظ)يف ( 2)
 .وعشر( ظ)يف ( 9)
 .ال ينقض ( ظ)يف ( 0 )
 .العدة( ت)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .وعليها كمال( ظ)يف (   )
 .وعشر( ظ)يف (   )
، روضة الطنالبني     /9، العزيز  0 / ، الوسيط 0  /  ، احلاوي الكبري 22 خمتصر املزين ص ( 1 )

 .9 1/ ، مغين احملتاج  1 /2جم الوهاج ، الن 0 /2

إن كان انقطاع 
 احليض لعارض

لو مات صيب ال 
 جيامع مثله
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 .( )رض  اهلل عنه-أليب حنيفة 
 شهر فنذلك ، فإن انكسر ( )ولو كانت ال حتي، ِلصغر، أو كِب ر فعدهتا االاة أشهر باهلالل

 ، ولو شرعت الصغرية يف العدة باألشهر مث حاضت قبل انقضنائها ( )الشهر بالعدد االاون يومًا
، ننص  (1)قنرءاً  عدهتا، وأمتتها االاة أقراء كوامل، وال حتتسب مبا مضى ( )بساعة استقبلت

 .(2)، وهو اختيار ابن سريج رمحه اهلل(0)؛ خالفًا لبع، أصحابنا(6)عليه
النساء العدول هنذا ال   (0 )فيه خلقه آدم  أصاًل، وقال (9)ًا مل تتبنيولو ألقت شيئ
؛ ألن العندة  (  )العدة يف أصح القنولني  (  )به (  )آدم  تنقض  (  )يكون إال خللقة

                                                 

 .إذا مات الصيب عن امرأته وه  حامل فعدهتا أن تضع محلها عند أيب حنيفة وحممد(  )
 .عدهتا أربعة أشهر وعشرًا: وقال أبو يوسف 
 .6  / ، حتفة الفقهاء 69 ، خمتصر القدوري ص 2  خمتصر الطحاوي ص : انظر 
، مغنين احملتناج   00 /2، روضة الطالبني 1  /9، العزيز 69 / ط ، الوسي   /  احلاوي الكبري (  )

 /100. 
، روضة الطنالبني  6  /9، العزيز 16 ، الوجيز ص    /  ، احلاوي الكبري 29 خمتصر املزين ص (  )

2/ 00. 
 .استأنفت( ظ)يف (  )
، النجم الوهاج  0 /2، روضة الطالبني 6  /9، العزيز 1  /  احلاوي الكبري : انظر. وهو الصحيح( 1)

 .102/ ، مغين احملتاج    /2
 .29 خمتصر املزين ص ( 6)
 .تعتد مبا مضى من طهرها قرءًا واختاره الشريازي: فقد قالوا( 0)
 .6  /9، العزيز 20 ، التنبيه ص  10، التعليقة الكربى ص1  /  احلاوي الكبري : انظر 
 .6  /9، العزيز  00 / لية العلماء ، ح 10، التعليقة الكربى ص1  /  احلاوي الكبري  (2)
 .تنب( ظ)يف ( 9)
 .وقالت( ظ)يف ( 0 )
 .خلقة هبا( ظ)يف (   )
 .ينقض ( ظ)يف (   )
 .هبا( ظ)يف  (  )
 .وهو املذهب وقطع به بع، األصحاب، وهو املنصوص يف املختصر(   )

= 

لو كانت ال حتيض 
 لصغر أو كرب

لو ألقت شيئًا مل تتبني 
 خلقه آدميفيه 
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 .( )أوىل ( )تنقض  بالدم اجلاري فبهذا
علنى   (1)[مجيعناً ] ( )ال تنقض  العدة إال بوضعهما ( )ولو كانت حاماًل بولدين

 .(0)(6)امنالتم
ولو ارتابت باحلمل لثقل يف نفسها، أو النتفاخ البطن، فإن كاننت الريبنة قبنل    

ال حيل هلا أن تنكح، فإن نكحت فالنكاح  (2)(مدة العدة)انقضاء مدة العدة مث انقضت 
من غنري   (  )، وإن انقضت العدة(0 )، ولو تزوجت مث ارتابت فالنكاح صحيح(9)باطل

يف  (  )صنحيح  (  )[فالنكاح]ا أن ال تنكح، فإن نكحت ريبة مث ارتابت فاالحتياط هل
                                                 

= 

، حلينة   0 / ، الوسنيط  26 ، التنبيه ص 2  /  ، احلاوي الكبري 29 خمتصر املزين ص : انظر 
 .0  /2، النجم الوهاج 00 /2، روضة الطالبني 0  /9، العزيز 999/ العلماء 

 .فهذا( ظ)يف (  )
، مغين احملتاج 0  /2، النجم الوهاج     / ، عجالة احملتاج 06 /2، روضة الطالبني 2  /9العزيز  ( )

 /1  . 
 .توأمني( ظ)يف (  )
 .بوضعيهما( ظ)يف (  )
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 .التام( ت)يف ( 6)
، عجالة احملتناج  01 /2، روضة الطالبني 6  /9، العزيز  0 / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري ( 0)

 .0 1/ ، مغين احملتاج     / 
 .املدة( ت)يف ( 2)
 .0  /2، النجم الوهاج 00 /2، روضة الطالبني 9  /9، العزيز    /  احلاوي الكبري  (9)
، مغنين      / ، عجالة احملتاج 00 /2، روضة الطالبني 9  /9، العزيز    /  احلاوي الكبري  (0 )

 .  1/ احملتاج 
 .املدة( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .يصح( ظ)يف (   )

لو كانت حاماًل 
 بولدين

 لو ارتابت باحلمل
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كانت رجعية،  ( )النفقة لو ( )، ألنا حكمنا بانقضاء عدهتا، وإسقاط( )القولني ( )أصح
 .(1)وإسقاط السكىن فال يبطل هذا احلكم بالشك

بعقند  )نقطع عدة األول ت (2)(باطل وال) (0)[فالنكاح]يف العدة  (6)(ولو نكحت)
؛ ألهننا  (0 )(وال سكىن علنى ألول )ال تصري فراشًا للثاين، وال نفقة هلا، ، و(9)(النكاح

، فإن دخل هبا الثاين فإن كانا عاملني فهما زانيان يلزمها احلند، وال  (  )صارت ناشزة
، وإن كنان جناهاًل   (  ) (  )[للثناين ]عدهتا هبذا الوطء، وال تصري فراشًا  (  )تنقطع

واه ْعن ، وصارت فراشًا للثاين، ود (6 )(عن األول عدهتا هبذا الوطء) (1 )بالتحرمي تنقطع
                                                 

 .أحد(: ت)يف (  )
 .وبه قال ابن خريان وأبو إسحاق واإلصطخري، وهو املذهب(  )
، 00 /2، روضة الطنالبني  9  /9العزيز  ،120، التعليقة الكربى ص   /  احلاوي الكبري : انظر 

 .  1/ ، مغين احملتاج 2  /2النجم الوهاج 
 .وأسقطنا( ت)يف (  )
 .إن( ظ)يف (  )
، الننجم  1   / ، عجالة احملتاج 00 /2، روضة الطالبني 9  /9، العزيز 190التعليقة الكربى ص (1)

 .  1/ ، مغين احملتاج 2  /2الوهاج 
 .والنكاح( ظ)ويف ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .باطل ال( ظ)يف  (2)
 .بالنكاح( ت)يف ( 9)
 .على األوىل وال سكىن( ت)يف ( 0 )
 . 2 /2، روضة الطالبني 11 /9، العزيز    /  احلاوي الكبري (   )
 .ينقطع( ظ)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 . 2 /2، روضة الطالبني 11 /9، العزيز    /  احلاوي الكبري  (  )
 .ينقطع( ظ)يف ( 1 )
 .عدة األول هبذا الوطء( ت)يف ( 6 )

 لو نكحت يف العدة
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عى أننه مل يعلنم   ، ولو ادَّ(1)( )(يف تلك احلال)بل ْقُي ( )يف عدهتا ( )[بأهنا] ( )للجهالة
يكنون قرينب العهند     (0)[حيتِمل بنأن ]بل إال أن ْقال ُي (6)[يف العدة]حترمي النكاح 

منن الثناين    ألول فتكملها، مث تعتدُّق بينهما عادت إىل عدة ارِّ، مث إذا ُف(2) باإلسالم
 .ةنكامل عدة

ق امرأته من طلَّ (  )، وعلى هذا القول(0 )؛ خالفًا أليب حنيفة(9)تانوال تتداخل الِعدَّ
مل يطأها ال تنقض  عندهتا وإن   (  )رهتا، والنوم معها، وإنْشطلقة رجعية مث دام على ِع

حكم الثالث،  (1 )ك االاًا حلقهامن األقراء حىت لو طلقها بعد ذل (  )(كثري (  )مضى)
 .(6 )وهذا مما يشكل على كثري من الفقهاء

                                                 

 .اجلهالة( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .العدة( ت)يف (  )
 .بكل حال( ت)يف (  )
 . 2 /2، روضة الطالبني 11 /9، العزيز    /  احلاوي الكبري  (1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 . 2 /2، روضة الطالبني 11 /9العزيز  (2)
، روضة الطنالبني  11 /9، العزيز 009 / ، حلية العلماء 06 / ، الوسيط 1  /  احلاوي الكبري  (9)

2/ 2 . 
، 00 ، خمتصر القندوري ص 0 / خمتصر اختالف الفقهاء : انظر. فالعدتان تتداخالن عند أيب حنيفة( 0 )

 .1  / ، فتح القدير 0  / ، حتفة الفقهاء    رؤوس املسائل ص 
 .لنقو( ظ)يف (   )
 .فإن( ظ)يف (   )
 .مضت( ظ)يف (   )
 .كثريًا( ظ)يف (   )
 .يلحقها( ظ)يف ( 1 )
ويف . وهو األصح من األوجه، وبه أخذ القف ال والقاض  حسني، ورجحه الغزايل والرافعن  والننووي   (6 )

= 

 تداخل العدتني
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منن   ( )بانقضاء عدهتا بثالاة أقراء مث أتت بولٍد لوقٍت حتتمل أن يكون ْترََّقولو َأ
ت بظاهر حاهلا وجينوز  رََّقصاحب العدة يلحق به وال ينقطع حّق الولد بإقرارها؛ ألهنا َأ

؛ خالفنًا أليب  ( )األمر خبالف ما أخربت ( )خرب به ويكونأن حتي، يف زمان احلمل فت
 .( )حنيفة
 .(0)(6)[خالفًا أليب حنيفة (1)وال تلزم العدة باخللوة يف أصح القولني]

ولو أنكر الزوج الوطء، وحلف، مث ولدت املرأة ولدًا، وحلق به نسبه فظاهر منذهب  
فيه قنول  : (9)يعِب، وقال الرَّ(2)من اإلصابةالشافع  أنه يلزمه كمال املهر لظاهر احلال أن الولد 

                                                 
= 

غنزايل  حتسب من العدة ونسبه ال: ال حتسب املدة من العدة، وإن كان الطالق بائنًا، واالثها: الوجه الثاين
 .إىل احملققني

 . 9 /2، روضة الطالبني  0 /9، العزيز 02 / الوسيط : انظر 
 .تكون( ت)يف (  )
 .وتكون( ت)يف (  )
، روضة الطنالبني   1 /9، العزيز  0 / ، الوسيط 6  /  ، احلاوي الكبري 90 خمتصر املزين ص (  )

 .0  /2، النجم الوهاج  2 /2
 .دة حتتمله مث جاءت بولد ال يثبت نسبه إال إذا جاءت به ألقل من ستة أشهرفإن أقرت بانقضاء عدهتا وامل(  )
، واحلامنل ال حتني، عنند     1 / ، فتح القندير   1 / ، اهلداية 00 خمتصر القدوري ص: انظر 

 .9  ، رؤوس املسائل ص9  / املبسوط . حنيفة أيب
 .وهو قوله يف اجلديد، وهو الصحيح( 1)
، روضنة     /9، العزينز  26 ، التنبيه ص 10 /  ، احلاوي الكبري 90 خمتصر املزين ص : انظر 

 .0   /2، عجالة احملتاج 61 /2الطالبني 
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .فتلزم العدة باخللوة الصحيحة يف النكاح الصحيح( 0)
 .   / ، حتفة الفقهاء  0 رؤوس املسائل ص : انظر 
 . 1 /  لكبري ، احلاوي ا90 ، خمتصر املزين ص 2  /1األم ( 2)
هو الربيع بن سليمان بن كامل املرادي، أبو حممد املصري، املؤذن، صاحب الشافع  وخادمنه،  : الربيع( 9)

= 

لو أقرت بانقضاء 
 عدهتا مث أتت بولد

هل تلزم العدة 
 باخللوة؟

 لو أنكر 
 الزوج الوطء
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سبق بالولد  ( )آخر أنه ال يلزمه كمال املهر بعد ميينه أنه مل يطأها وجيوز أن يكون حلوق
، ( )وهذا أقيس؛ ألن األصل براءة الذمة ( )املاء إىل فرجها عند االستمتاع بظاهر فرجها

 .وهو االختيار
، (6)(1)ت لنألزواج لَّح  ( )حىت انقضت عدهتا قها ومل تعلمولو مات زوجها أو طلَّ

، (0 )، وابن عبناس (9)ابن عمر: (2)[الفقهاء، ومجاعة من الصحابة منهم] (0)(وهو قول)
                                                 

= 

الربيع راوييت، ولد سنة االث أو أربع وسبعني ومائة، وتويف يف شوال : وراوية كتبه اجلديدة، قال الشافع 
 .سنة سبعني ومائتني

، طبقنات     / ، طبقات الشافعية الكربى  9 / يات األعيان ، وف09 طبقات الفقهاء ص : انظر 
 .66/ الشافعية البن قاض  شهبة 

 .حلق( ظ)يف (  )
وفيه قول آخر أنه إذا مل يلتعن أحلقنا به الولد، ومل نغرمه إال نصف الصداق؛ ألهنا قد : "قال الربيع يف األم(  )

 .حيلف باهلل ما أصاهباتستدخل نطفة فتحبل فيكون ولده من غري مسبيس بعد أن 
واختلف أصحابنا يف هذا القول الذي تفرد به الربيع هل قاله خترجيًا لنفسه أو نقاًل عنن  : "وقال املاوردي 

 ".الشافع  على وجهني
 .ورجح املاوردي ظاهر املذهب 
 .2 1، التعليقة الكربى ص  1 /  ، احلاوي الكبري 2  /1األم : انظر 
 .2  / ، حتفة الفقهاء 60 خمتصر الطحاوي ص (  )
 .العدة( ت)يف (  )
 .األزواج( ظ)يف ( 1)
 .  0 / ، حلية العلماء 20 / ، الوسيط  1 /  ، احلاوي الكبري 90 خمتصر املزين ص ( 6)
 .وبه قال( ظ)يف ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
تعتد املطلقنة  : "قال ، بإسناده عن ابن عمر رض  اهلل عنهما، أنه1  /0أخرج البيهق  يف سننه الكربى ( 9)

 ".واملتوىف عنها زوجها منذ يوم طلقت وتويف عنها زوجها
 ".من يوم ميوت: "أنه قالرض  اهلل عنهما ، بإسناده، عن ابن عباس 1  /0وأخرج البيهق  يف سننه الكربى ( 0 )
 .تعتد من يوم طلقها أو مات عنها: وبإسناده أنه قال( 1  1 )، برقم 1  /0وأخرج عنه أيضًا  

مل تعلم مبوت زوجها 
أو طالقها حىت 

 .انقضت عدهتا
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عن عل  رض  اهلل عنه أنه  يِو، وُر( )-رض  اهلل عنهم– ( )، وابن الزبري( )وابن مسعود
 .( )"تملعدهتا من حني ع": قال

من ذوات األقنراء فظناهر منذهب     (6)فإن مل تكن (1)وعدة األمة املطلقة قرءان
أشنهر، وهنو    (9)أهنا االاة: (2)، وقال مجاعة من أصحابنا(0)الشافع  أهنا شهر ونصف

يف أاناء العدة أكملنت   (  )، ولو أعتقت(  )، وهو االختيار؛ لالحتياط(0 )القول الثاين
                                                 

عدة املطلقة منن حنني   : "أنه قال بإسناده عن ابن مسعود  1  /0أخرج البيهق  يف سننه الكربى (  )
 .تطلق، واملتوىف عنها زوجها من حني يتوىف

 .عنهم وعليه من الفقهاء( ظ)يف (  )  .  /  البيان (  )
(  ) 

 ".تعتد من يوم يأتيها اخلرب: "الأنه ق عن عل  ( 6  1 )، برقم 1  /0أخرج البيهق  يف سننه الكربى (  )
 ".هذا هو املشهور عن عل ، وكذلك رواه الشعيب عن عل  : "قال البيهق  
 ".العدة من يوم يطلق أو ميوت: "وروي عنه أيضًا أنه قال 
أشهر وإمنا نقدم قول غنريه علنى قولنه اسنتدالاًل      فذكره والرواية األوىل عن عل  : قال الشافع  

 . التوفيقبالكتاب، وباهلل
 .1  /0سنن البيهق  الكربى : انظر 
 .0  /9، العزيز 16 ، الوجيز ص 20 ، التنبيه ص10 /  ، احلاوي الكبري  9 خمتصر املزين ص( 1)
 .يكن( ت)يف ( 6)
 .وهو األقيس، وعليه مجهور اخلراسانيني( 0)
، 20 ، التنبينه ص  0 6، التعليقة الكربى ص12 /  ، احلاوي الكبري  9 خمتصر املزين ص : انظر 

 .0  /9، العزيز 69 / الوسيط 
 .وهو اختيار احملامل ( 2)
 .   /2، النجم الوهاج  0 /2، روضة الطالبني 0  /9: انظر 
 .بثالاة( ظ)يف ( 9)
 .وهناك قول االث، وهو أن عدهتا شهران( 0 )
روضة الطنالبني   ،0  /9، العزيز 69 / ، الوسيط 22 ، التنبيه ص 12 /  احلاوي الكبري : انظر 

2/ 0 . 
 .نص الرافع  والنووي والدمريي على هذا االختيار(   )
 .   /2، النجم الوهاج  0 /2، روضة الطالبني 0  /9العزيز : انظر 
 .عتقت( ت)يف (   )

 عدة األمة املطلقة
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 .-اهللرمحه - ( )، وبه قال املزين( )عدة حرة بكل حال يف أصح القولني
تعتد باحلمل إن كانت حاماًل فنإن وضنعت عقينب الوفناة     )ولو مات الزوج 

 .( )لألزواج ( )(حلت
أربعة أشهر وعشرًا باهلالل، وال فرق بنني   (1)(يلزمها أن تعتد)وإن كانت حائاًل، 

 .(9)(2)(أو كبرية) (0)صغرية (6)[كونتأن ]أن يكون قبل الدخول أو بعده، وبني 
 .(0 )إن كانت حاماًلوال نفقة هلا، و

 ، (  )، وبننه قننال عمننر(  )هلننا السننكىن يف أظهننر القننولني (  )[يلننزم]و
                                                 

ورجحه أبو إسحاق واحملامل  وغريمها وهو اختيار الشاش ، ويف قول اان أنه تتم عدة أمة، ويف قول االٍث (  )
 .تعتد يف الطالق البائن عدة أمة ويف الطالق الرجع  عدة حرة، وهو ما رجحه الرافع  والنوويأهنا 

، حلينة العلمناء   66 / ، الوسنيط  16 ، النوجيز ص  22 ، التنبيه ص  6 /  احلاوي الكبري  
 .0  /2، النجم الوهاج 62 /2، روضة الطالبني 0  /9، العزيز  00 / 

 .0  /9، العزيز  00 / ، حلية العلماء   6تعليقة الكربى ص، ال19 /  احلاوي الكبري  ( )
 .وه  حامل فعدهتا بوضع احلمل فلو وضعت قبل دفنه انقضت عدهتا وحلت( ظ)يف (  )
، روضة الطنالبني  20 / ، الوسيط 22 ، التنبيه ص 00 /  ، احلاوي الكبري  9 خمتصر املزين ص  ( )

2/ 99. 
 .فعدهتا( ظ)يف ( 1)
 (.ظ) أسقطت من( 6)
 .الصغرية( ظ)يف ( 0)
 .والكبرية( ظ)يف ( 2)
، مغنين احملتناج   92 /2، روضة الطالبني 20 /9، العزيز 20 / ، الوسيط 69 /  احلاوي الكبري  (9)

 /1 2. 
 . 0 /  ، احلاوي الكبري  9 خمتصر املزين ص ( 0 )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .أنه ال سكىن هلا، واختاره املزين: ينوالقول الثا.  وهو األظهر ورجحه الرافع  والنووي(   )
، 1   / ، عجالة احملتناج  02 /2، روضة الطالبني 90 /9، العزيز 90 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .2 1/ ، مغين احملتاج 60 /2النجم الوهاج 
، عن ابن اوبان أن امرأة تويف عنها زوجهنا  ( 226 )، برقم 11 / أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه (   )

= 

عدة املتوىف عنها 
 زوجها

 نفقة املتوىف عنها

 سكىن املتوىف عنها
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 ،(6)ومالنك  ،(1)، وأم سنلمة ( )وزيد بن اابنت  ،( )وابن مسعود ،( )، وابن عمر( )وعثمان
                                                 

= 

 .أن تأيت أهلها، فرخص هلا أن تأيت أهلها بياض يومها ا فاقة فسألت عمر وهب
مل يأذن للمتوىف أن تبيت عند أبيها إال  وأخرج عبد الرزاق يف املصنف عن معمر، عن أيوب أن عمر  

 .ليلة واحدة وهو يف املوت
 .  /0مصنف عبد الرزاق : انظر 
أن امرأة زارت أهلها وه  يف عدة فتمخضت (  226 )قم ، بر11 / أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف (  )

إن فالنة زارت أهلها وه  يف عدهتا : عندهن فبعث إىل عثمان بعد أن صلى العشاء وأخذ مضجعه فقالت
 .فأمر هبا أن حتمل إىل بيتها يف تلك احلال: وه  متخ، فما تأمرين قال

 .   /6ار ، واالستذك(060  )، برقم   /0مصنف عبد الرزاق : انظر 
عن نافع أن امرأة تويف زوجها فاعتندت يف  ( 2266 )، برقم 16 / أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف (  )

 .بيتها يومان فأمرها عمر أن تقضيه
عن معمر، عن الزهري، عن سامل أن ابن عمر (  06  )، برقم   /0وأخرج عبد الرزاق يف املصنف  

 ".بيت زوجها ال خترج املتوىف عنها يف عدهتا من: قال
تويف نسنوة منن مهندان    : عن إبراهيم قال( 2260 )، برقم 11 / أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف (  )

تعتد كل امنرأة يف  : أزواجهن فأردن أن جيتمعن يف بيت امرأة منهن فأرسلن إىل ابن مسعود يسألنه قال
(  06  )، بنرقم    /0، وأخرج عبد النرزاق  (062  )، برقم   /0بيتها، ومصف عبد الرزاق 

ال يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت يف عدة وفاة أو طالق إال وه  : بإسناده عن ابن مسعود أنه قال
 .   /6االستذكار . يف بيتها

عن حممد بن عبدالرمحن أن امرأة من األنصار (  226 )، برقم 11 / أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف (  )
 .اابت فلم يرخص هلا إال يف بياض يومها وليلتهاتويف عن زوجها فسألت زيد بن 

 .   /6االستذكار : انظر 
كانت امرأة تعتد من زوجها : عن إبراهيم قال(  226 )، برقم 11 / أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف ( 1)

ا إذ: "تويف عنها، فاشتكى أبوها فأرسلت إىل أم سلمة رض  اهلل عنها تسأهلا أن تأيت أباها مترضه فقالنت 
 ".كنت أحد طريف النهار يف بيتك

 .   /6، واالستذكار (000  )، برقم   /0ومنصف عبد الرزاق  
 .1 2/ ، الشرح الكبري للدردير  6 ، القوانني الفقهية ص   /6االستذكار ( 6)
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 ةكِرمل يكن له ت  ( )، ولو( )؛ خالفًا أليب حنيفة-رض  اهلل عنهم- ( )وأمحد ،( )والثوري
وال يلزم احلاكم إسنكاهنا منن سنهم     (0)بإسكاهنا لزمها ذلك (6)الوراة (1)عرَّب فإن ت 

 .(2)فيلزمه إسكاهنا ًةيب املصاحل، إال أن يرى منها ِر
: إال يف االاة أحنوال  (0 )وال جيوز اإلخراج منه (9)وال جيوز هلا أن خترج من بيتها

 (1 )تكنرى  (  )و كانتأ)يف العارية،  (  )رياملِع (  )ة فريجعيَّعاِر (  )أن يكون: أحدها
 .(6 )(فانقضت مدة اإلجارة

                                                 

 .19/  ، البيان    /6االستذكار (  )
. واحدة، وإن كانت حاماًل فعلى رواينتني  ال سكىن للمتوىف عنها إذا كانت حائاًل، رواية: عند احلنابلة(  )

 . 0 /9املغين 
، خمتصنر القندوري   0  خمتصر الطحاوي ص : انظر. ال سكىن للمتوىف عنها زوجها: فعند أيب حنيفة(  )

 .   / ، فتح القدير 00 ص
 .وإن( ظ)يف (  )
 .تننزع( ت)يف ( 1)
 .الوارث( ظ)يف ( 6)
 .   /2، روضة الطالبني 0 9/1، العزيز21 / الوسيط ،  6 ، الوجيز ص90 /  احلاوي الكبري( 0)
 .   /2، روضة الطالبني 0 9/1، العزيز 90 /  احلاوي الكبري ( 2)
، 1  /2، روضة الطالبني 9/109، العزيز 006 / ، حلية العلماء  2 / ، الوسيط 29 التنبيه ص ( 9)

 .2 1/ مغين احملتاج 
 .منها( ظ)يف ( 0 )
 .تكون( ت)يف (   )
 .فرجع( ظ)يف (   )
 .املعر( ت)يف (   )
 .كان( ظ)يف (   )
 .بإجارة( ظ)يف ( 1 )
 .حصينًا يف احلال الثاين: جعلها بعد االنتهاء قوله( ت)ما بني القوسني يف ( 6 )

 خروج املعتدة 
 من بيتها
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 .االهندام، أو ال يكون حصينًا ( )أو خياف ( )[املسكن] ( )أن يتهدم: ( )والثاين
وهن  أن  : رض  اهلل عنه-، قال الشافع  (0)نةيِّب بفاحشة ُم (6)أن تأيت: (1)والثالث

 .(0 )، ذكره ابن عباس رض  اهلل عنه(9)على أمحائها (2)وذتب
ــل]  علننى املتننوىف عنننها   (  )ادد ْحننوجيننب اإِل: (  )[قننال] (  )[فص

                                                 

 .والثانية( ت)يف (  )
 .ينهدم( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .خاف( ظ)يف (  )
 .والثالثة( ت)يف ( 1)
 .يأيت(: ظ)يف ( 6)
، الننجم  0   / ، عجالة احملتاج 1  /2، روضة الطالبني 9/109، العزيز 26 /  احلاوي الكبري  (0)

 .9 1/ ، مغين احملتاج 00 /2الوهاج 
باملد الفحش وفالن بذي اللسان واملرأة بذية، وبذوت على القوم وأبذيت عليهم من البذاء، وهنو  : البذاء( 2)

 .الكالم القبيح
 .69/  لسان العرب ،    / النهاية : انظر 
 . 9 خمتصر املزين ص : انظر( 9)
الََ سئل عنن هنذه اآلينة ﴿   أخرج البيهق  يف سننه عن عكرمة، عن ابن عباس رض  اهلل عنهما أنه ( 0 )

:  عننهما فقال ابن عبناس رضن  اهلل   ﴾ُتْخِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتِهّن و الََ ي ْخُرْجن  ِإالََّ َأن ي ْأِتني  ِبَفاِحش ٍة مُّب يِ ن ٍة
 سنة رسول اهلل : "-الفاحشة املبينة أن تفحش املراة على أهل الرجل وتؤذيهم، قال الشافع  رمحه اهلل

يف حديث فاطمة بنت قيس تدل على أن ما تأول ابن عباس رض  اهلل عنهما يف قول اهلل عز وجل هنو  
 ".البذاءة على أهل زوجها

 (.  0  )، برقم    /6، مصنف عبد الرزاق ( 6 1 )، برقم    /0سنن البيهق  الكربى : انظر 
 (.ت)أسقطت من (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
أحّدت إحدادًا وحّدت ت ِحدُّ وت ُحدُّ بكسر : من احلد وهو املنع؛ ألهنا متنع الزينة يقال: اإلحداد يف اللغة(   )

 .احلاء وضمها
ترك لبس مصبوغ لزينة، ولو قبل نسجه أو  :هو االمتناع من الزينة يف البدن، أو قيل هو: ويف االصطالح 

= 

 اإلحــداد
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وايناب   ينبِ يدعو إىل الوطء منن الطِّ  ( )ما ( )أن جتتنب يف عدهتا: ، وهو( )زوجها
فيه ظاهر  (9)م س ْير ْبايب؛ ألن اإِل، والعتَّ(2)رَفْصع ، وامُل(0)(6)اج يب الدِّ (1)[فال تلبس] ( )الزينة

، ألن الصنوف فينه   (  )زِّ، وجيوز لبس اخَل(  ) َِّلتلبس احُل ، وال(0 )ُغْبودخل فيه الصَّ

                                                 
= 

 .خشن وحتل حبب ومصوغ هنارًا وتطيب، ودهن شعر واكتحال بكحل زينة إال حلاجة
، منهج الطنالب  2  / ، املطلع على أبواب املقنع 21 / ، حترير ألفاظ التنبيه 1  الزاهر ص: انظر 

 . 0 / ، اإلقناع للشربيين 26 / ، فتح الوهاب  0 ص
،  9 /9، العزيز 002 / ، حلية العلماء 20 / ، الوسيط 22 ، التنبيه ص 1  /  ي الكبري احلاو(  )

 .01 /2روضة الطالبني 
 .العدة( ظ)يف (  )
 .عمَّا( ظ)يف (  )
وإمنا اإلحداد يف البدن وترك الزينة البدن وهو أن تدخل على البدن شيئًا منن  : "نص الشافع  يف املختصر(  )

 .91 خمتصر املزين ص ". يظهر عليها فيدعوه إىل شهوهتا غريه زينة أو طيبًا
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .كالديباج( ظ)يف ( 6)
 .هو معرب: ضرب من الثياب، سداه وُلحمته إبريسم، ويقال: الديباج( 0)
 .19 ، املصباح املنري ص 1 مقاييس اللغة ص: انظر 
 .عصفرت الثوب إذا صبغته بالعصفر: ولالثوب املصبوغ بالُعصفر وهو نبت معروف، تق: املعصفر( 2)
 .601/ ، املعجم الوسيط 6  ، املصباح املنري ص066مقاييس اللغة ص : انظر 
هو أعجم  معرب بفتح األلف والراء، وقيل بكسر األلنف  : اإلبريسم هو أحسن احلرير، قال أبو منصور( 9)

 .لراء وفتح السنيهو اإِلبِريس م بكسر اهلمزة وا: وفتح الراء، قال ابن األعرايب
 . / ، املعجم الوسيط  1 / املطلع على أبواب املقنع : انظر 
 .06 /2، روضة الطالبني  9 /9، العزيز    /  احلاوي الكبري ( 0 )
، روضة الطالبني 002 / ، حلية العلماء  2 / ، الوسيط 22 ، التنبيه ص6  /  احلاوي الكبري  (  )

2/ 06. 
اخلز اسم دابة مث أطلق على الثوب املتخذ : ف وإبريسم، قال يف املصباح املنرياياب تنسج من صو: اخلز(   )

= 
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، ( )( )ِبص ن ، والَق( ) ِِّقيِب، وجيوز لبس البياض وإن كان مثينًا كالندَّ ( )مْيس اإِلْبر يستر 
، وال جينوز اسنتعمال   (6)غْبيدخل فيه الصَّن  (1)األبي، الذي ملاإِلْبر ْيس ِم وجيوز لبس 

ن يف موضنع  ْهالعنني، والندُّ   (0)ُنسِّن ح ل األسود النذي يُ ْح، والُكِءانَّيب، واحِلالطِّ
 .(0 )، وجيوز لبس األزرق، واألخضر الذي يضرب إىل السواد(9)(2)يلِجْرالتَّ

                                                 
= 

 .من وبرها
 .   / ، املعجم الوسيط  1 / ، املطلع على أبواب املقنع    املصباح املنري ص: انظر 
، الننجم  06 /2، روضة الطنالبني   9 /9، العزيز    /  ، احلاوي الكبري 91 خمتصر املزين ص  ( )

 .19 /2 الوهاج
 .د بيق: من ِدقِّ اياب مصر، ينسب إىل قرية مبصر امسها: الدبيقي(  )
 .60 املصباح املنري ص 
: َقصَّب الثوب أي طواه وح الَّه بالقصب، والقصيّب اوب من كتان رقيق ناعم، والقصب أيضناً : القصب(  )

  .ترايط مذهبة أو مفضضة حتلى هبا الثياب
 .0 0/ املعجم الوسيط  ،   املصباح املنري ص: انظر 
، النجم الوهناج  06 /2، روضة الطالبني  9 /9، العزيز  2 / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري  ( )

2/ 19. 
 .ال( ظ)يف ( 1)
وهو أصح الوجهني ومل يذكر املاوردي غريه، ويف وجه ااٍن أنه حيرم، واختاره القفال وأتباعه ورجحنه  ( 6)

 .الغزايل ومجاعة
، عجالنة  06 /2، روضة الطالبني  9 /9، العزيز  2 / ، الوسيط    /  ي الكبري احلاو: انظر 

 .  1/ ، مغين احملتاج 19 /2، النجم الوهاج     / احملتاج 
 .يزين( ظ)يف ( 0)
 .الرجل( ت)يف ( 2)
، روضة 91 /9، العزيز  2 / ، الوسيط  6 ، الوجيز ص29 ، التنبيه ص 0  /  احلاوي الكبري  (9)

 .19 /2، النجم الوهاج 00 /2ني الطالب
 .60 /2، النجم الوهاج 06 /2، روضة الطالبني  9 /9، العزيز 1  /  احلاوي الكبري  (0 )
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، واملسلمة، والذمّينة، والصنغرية،   ( )(احلرة واألمة) اِدد ْحيف وجوب اإِل يوتستو
 (1)عمنا  ( )الصغرية واجملنونة ( )ب، ويؤمر الويل بأن جتتن( )(والعاقلة واجملنونة)والكبرية، 

ال إحداد على الصغرية : -رض  اهلل عنه-، وبه قال الزهري، وقال أبو حنيفة (6)ذكرنا
وهن  ال   (0 )[واحلزن] ِعجَُّف، واالختيار؛ ألنه إلظهار التَّ(9)(2)، وهو القياس(0)واجملنونة

 .(  )واهلل أعلم. تشعر بذلك
، والنوم على الفراش، ووضع الرأس على (  )[لفراشبا]وال حيرم عليها تزيني البيت 

 .(  )ة، واملأكوالت، واملشروبات الطيبةدَّخ امَل
 .(  )من الوطء يف النكاح الفاسد ِةدَّت ْععلى امُل اُدد ْحوال جيب اإِل

                                                 

 .اجملنونة والعاقلة( ت)يف (  )  .األمة واحلرة( ت)يف (  )
(  ) 

 .جيتنب( ظ)يف (  )
، الننجم      / احملتاج  ، عجالة01 /2، روضة الطالبني  9 /9، العزيز 0  /  احلاوي الكبري  ( )

 .12 /2الوهاج 
 .0  انظر ص ( 6)  .كلما ما( ظ)يف ( 1)

(6 ) 

 .0  / ، فتح القدير 00 ، خمتصر القدوري ص 9  خمتصر الطحاوي ص ( 0)
هو محل معلوم على معلوم يف إابات حكم أو نفيه : مساواة فرع ألصل يف علة حكمه، أو قل: القياس هو( 2)

 .إابات حكم أو صفة أو نفيهما عنهمابأمر جامع بينهما ب
 . 09/ ، هناية السول 01 / اإلحكام لآلمدي  
 .أن اإلحداد تعبد حم، ال حق فيه للزوج فوجب أن ال يلزم الصغرية واجملنونة كالعبادات: والقياس( 9)
 .0  /  احلاوي الكبري  
 .12 /2اج النجم الوه. نص الدمريي على هذا االختيار(   )  (.ت)أسقطت من ( 0 )

(  )  

 (.ظ)أسقطت من (   )
، عجالة احملتناج  00 /2، روضة الطالبني 96 /9، العزيز  2 / ، الوسيط 6  /  احلاوي الكبري  (  )

 . 6 /2، النجم الوهاج     / 
 .وهذا قطع بأنه ال إحداد عليها، ويف طريق أخرى على أهنا على قولني أظهرمها أنه ال جيب (  )
، روضنة   9 /9، العزينز   2 / ، الوسيط 69 /  ، احلاوي الكبري 91 ص  خمتصر املزين: انظر 

 .19 /2، النجم الوهاج    / ، عجالة احملتاج 01 /2الطالبني 

على من جيب 
 اإلحداد

 تزيني البيت

من ال جيب اإلحداد 
 عليهن
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وال علنى   ( )( )(أو أعتقها)إذا مات سّيدها  ( )[ُصبَّر ت ت ] ( )الولد اليت مِّوال على ُأ
 .(1)ةنالرجعي

 ،(2)ءوعطنا )، (0)، وبنه قنال ربيعنة   (6)وال على املطلقة البائن يف أصح القولني
مة، ويستحب هلا ْرفال ُح ِظْيعدهتا عدة الغ  (  )؛ ألن(  )، وأمحد يف رواية(0 )((9)ومالك
 .(  )ادد اإلْح

؛ خالفًا أليب حنيفنة  (6 )نفقة هلا (1 )بائنًا فإن كانت حائاًل ال (  )ولو طلق امرأته
                                                 

 .الذي( ظ)يف (  )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .وأعتقها( ظ)يف  ( )
طنالبني  ، روضة ال 9 /9، العزيز  2 / ، الوسيط 9  /  ، احلاوي الكبري 91 خمتصر املزين ص  ( )

 .    / ، عجالة احملتاج 01 /2
، 01 /2، روضة الطالبني  9 /9، العزيز 20 / ، الوسيط 22 ، التنبيه ص0  /  احلاوي الكبري  (1)

 .  1/ مغين احملتاج 
 .ويف القدمي أنه جيب عليها اإلحداد. وهو قوله يف اجلديد، وهو األظهر، ورجحه الشريازي والنووي (6)
، روضنة   9 /9، العزينز  002 / ، حلية العلمناء  22 ، التنبيه ص0  /  بري احلاوي الك: انظر 

 .12 /2، النجم الوهاج 01 /2الطالبني 
 .02/  ، البيان    /6االستذكار  (0)
 .02/  ، البيان    /6االستذكار  (2)
 .  2/ ، الشرح الكبري للدردير  6 ، القوانني الفقهية ص    /6االستذكار  (9)
 .ومالك وعطاء( ت)يف ( 0 )
 . 0 / ، دقائق أوىل النهى  0 /9، اإلنصاف 00 / احملرر : انظر. وعليها املذهب(   )
 .أن( ظ)يف (   )
 .12 /2، النجم الوهاج  9 /9، العزيز 2  /  احلاوي الكبري (   )
 .امرأة( ت)يف (   )
 .فال( ظ)يف ( 1 )
، روضنة الطالبني 62 /9، العزيز 00 / ، الوسيط  10، التنبيننه ص 020التعليقة الكربى ص ( 6 )

= 

 نفقة املطلقة البائن
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، ( )( )[أيضناً ]، وإن كانت حناماًل فلنها النفقنة    ( )، وهلا السكىن( )عنه رض  اهلل
؛ ألنه يتقدر بكفايتها، والنزوج  (6)[ال للحمل]أهنا للحامل  (1)[من القولني]والصحيح 

 .(0)كاملستمتع برمحها
قها اانيًا يلزمها استئناف العدة يف أصح لَّمث راجعها يف العدة مث َط (2)ق امرأتهلَّولو َط

 (  )[هذا]؛ ألن العدة األوىل سقطت بالرجعة، و(  )ينز امُل (0 )(وهو اختيار)، (9)القولني
 .(  )(  )الطالق الثاين يف نكاح حصل فيه دخول

                                                 
= 

2 /  9  . 
 .إذا طلق الرجل امرأته فال النفقة والسكىن يف عدهتا رجعيًا كان أو بائنًا(  )
 . 0 / ، العناية  0 / ، فتح القدير  0 ، خمتصر القدوري ص1  خمتصر الطحاوي ص : انظر 
، مغنين احملتناج   02 /2الطالبني ، روضة 90 /9، العزيز  2 / ، الوسيط  2 /  احلاوي الكبري (  )

 /1 0. 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 . 9 /2، روضة الطالبني 62 /9، العزيز00 / ، الوسيط  10، التنبيه ص 2 /  احلاوي الكبري ( )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 . 9 /2، روضة الطالبني 69 /9، العزيز00 / ، الوسيط  10التنبيه ص  (0)
 .مرأةا( ت)يف ( 2)
 .وهو قوله يف اجلديد وهو األظهر، ويف القدمي أهنا تبين على العدة والسابقة ورجحه املاوردي( 9)
، روضنة  06 /9، العزينز  0 0 / ، حلية العلماء 09 / ، الوسيط  6 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .2  /2، النجم الوهاج 69 /2الطالبني 
 .وبه قال( ظ)ويف ( 0 )
، 0 0 / ، حلية العلماء 026، التعليقة الكربى ص 6 /  ، احلاوي الكبري 96 خمتصر املزين ص (   )

 .2  /2، النجم الوهاج 00 /9العزيز 
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .الدخول( ظ)يف (   )
 .2  /2، النجم الوهاج 00 /9، العزيز  6 /  ، احلاوي الكبري 96 خمتصر املزين ص  (  )

لو طلقها مث راجعها 
 مث طقها ثانيًا
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قها قبل الدخول ال يلزمهنا اسنتئناف   لَّمث َط ( )[يف عدهتا]ولو خالعها مث نكحها 
- ( )(أليب حنيفة)؛ خالفًا ( )السابقة ( )(بسبب اإلصابة)العدة، وال يلزمه كمال املهر 

 .(0)نصف املهر، وعليها إمتام العدة األوىل (6)، ويلزمه(1)رض  اهلل عنه
موته، وال حياتنه، وال طالقنه    (9)ولو فقدت املرأة زوجها، وال يعلم (2)[فصل]

ق رَِّفن والو جه عندي يف هذا أن ُي (  )يتيقن موته، أو طالقه (0 )(إىل أن)يلزمها الصرب 
نكاحها للغري بعد انقضاء  (  )أو املهر حىت حيل (  )(بالعجز عن النفقة)نهما القاض  بي

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .بةباإلصا( ت)يف (  )
، 90 /2، روضنة الطنالبني   02 /9، العزيز 0 0 / ، حلية العلماء 60 الوجيز ص . وهو املذهب(  )

 .9  /2النجم الوهاج 
 .له( ظ)يف (  )
هلا نصف املهر وعليها متنام  : فلها مهر كامل، وعليها عدة مستقلة عند أيب حنيفة، وقال حممد رمحه اهلل( 1)

 .العدة األوىل
 .   /1، رد احملتار على الدر املختار 00 خمتصر القدوري ص  
 .ويلزم( ظ)يف ( 6)
 .9  /2، النجم الوهاج 90 /2، روضة الطالبني 02 /9العزيز  (0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .تعلم( ظ)يف ( 9)
 .حىت( ظ)يف ( 0 )
 .وويوهو قوله يف اجلديد، ونصه يف املختصر، وهو األظهر، ورجحه املاوردي والغزايل والشاش  والن(   )
 .ويف القدمي أهنا تتربص أربع سنني مث تعتد عدة الوفاة وتنكح 
، حلينة  20 / ، الوسنيط  022، التعليقة الكربى ص61 /  ، احلاوي الكري 90 خمتصر املزين ص  

 .00 /2، روضة الطالبني  2 /9، العزيز  00 / العلماء 
 .بعجز النفقة( ظ)يف (   )
 .حتل( ت)يف (   )

لو خالعها مث نكحها 
 مث طلقها

 عدة املفقود زوجها
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املهر فال وْجنه إال   ( )[ال]العدة، إن كان قد دخل هبا، وإن مل يكن عجز عن النفقة و
أربع سنني مث أربعة أشهر وعشنرًا   ( )جتلس: أنه قال  ( )عن عمر يِوالصرب وقد ر 

والقيناس  )،  (0)(6)[بنن أيب طالنب  ]لفه علن   ، وخا(1)( )عدة الوفاة مث تتزوج
 .واهلل أعلم .(9)(2)(همع

 

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .ابن عمر( ظ)يف (  )
 .جيلس( ت)يف (  )
 .يتزوج( ت)يف (  )
أخرج مالك يف املوطأ يف كتاب الطالق باب عدة املرأة تفقد زوجها، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بنن  ( 1)

أميا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإهنا تنتظر أربع سننني، مث  : "املسيب، أن عمر بن اخلطاب قال
 ".هر وعشرًا مث حتلتعتد أربعة أش

وسعيد بنن منصنور يف سنننه    . 1  /0، وأخرجه البيهق  يف السنن الكربى 90 املوطأ ص : انظر 
 (. 202 )، برقم  0 /9كننزل العمال : ، وانظر(011 ، برقم 9  / 

 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .أنه قال يف امرأة املفقود أهنا ال تتزوج أخرج البيهق  عن عل   (0)
 (.2  1 )، برقم    /0  الكربى سنن البيهق 
 (.212 )و( 210 )وسنن سعيد بن منصور برقم  
 .وهو القياس مع عل ( ت)يف ( 2)
 ".وهو القياس؛ ألن النكاح اابت بيقني، فكيف يقطع بالشك؟: "قال الغزايل يف الوسيط( 9)
ينصرف حىت يسمع  ال: )واستدل الشافع  حبديث الرجل جيد الش ء يف الصالة فقال : "قال الدمريي 

فيقني الطهارة ال يرتفع إال بيقني احلدث، فكذلك هذه املرأة هلنا  : متفق عليه، مث قال( صوتًا أو جيد رحيًا
 ".زوج بيقني فال يزيله إال بيقني املوت أو الطالق

 .11 /0، النجم الوهاج 20 / الوسيط  
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 ( )اءرَ بْ تِ كتاب االسْ 
  

أال ال توطأ حامل : )(1)[( )يف سيب أوطاس] رسول اهلل  ( )قول ( )[واألصل فيه]
 .(6)(حىت تضع، وال حائل حىت حتيض

                                                 

فارس أن أحد األصلني يف الباء والراء واأللف  هو طلب الرباءة من احلمل، وذكر ابن: االسترباء يف اللغة(  )
 .هو التباعد من الش ء ومزايلته

االسترباء أن يشتري الرجل جارية فال يطأها حىت حتي،، وهذا من الباب ألهننا قند   : "وقال ابن فارس 
 .برئت عن الريبة اليت متنع املشتري من مباشرهتا

 حدواًا أو زوااًل لرباءة الرحم، أو تعبدًا تربٌص مبن فيها هو التربص باملرأة مدة بسبب ملك اليمني: وشرعًا 
 .رق مدة عند وجود سبب للعلم برباءة رمحها وللتعبد

، هناية احملتاج 00 /2، حتفة احملتاج 66 / ، الغرر البهية    ، مقاييس اللغة ص   الزاهر ص : انظر 
0/ 6 . 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .قال( ت)يف (  )
ببين هوازن، وهو بالقرب من ميقنات ذات   يف ديار هوازن فيه كانت وقعة حنني للنيب واد : أوطاس(  )

 .عرق على الطريق من رد إىل مكة
 . 2 / ، معجم البلدان 66 / تاريخ الطربي : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
ن وهب أخرجه أبو داود يف كتاب النكاح، باب وطء السبايا عن عمرو بن عون عن شريك، عن قيس ب( 6)

 ،(10  )، برقم 99 عن أيب الوداك، عن أيب سعيد اخلدري، ص
 (.196  )، برقم 1  / وأمحد يف املسند  
 .حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: ، وقال(090 )واحلاكم يف املستدرك  
 (. 010 )، برقم 9  /1والبيهق  يف السنن الكربى برقم  
 . 0 / : انظر" اده حسنوإسن"وقال احلافظ يف التلخيص احلبري  
 ". إنه مدلس وهو ممن ساء حفظه بالقضاء: وأعله ابن القطان يف كتابه بشريك وقال: "وقال الزيلع  

= 

 مشروعيته
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 اء وذلنك  واعلم أن أم الولد إذا منات سنيدها أو أعتقهنا يلزمهنا االسنترب     
رضن  اهلل عننهم، والفقهناء     (1)وعائشة ( )( )(ابن عمر)، وبه قال ( )تامة ( )حبيضة
، والقاسم بن حممد بن أيب بكنر  (0)وهم سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري ،(6)السبعة
، وخارجة بن زيند بنن   (9)، وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام(2)الصديق

                                                 
= 

قلت قد واقه ابن معني : "، وذكر ابن امللقن قول ابن القطان يف شريك مث قال   / نصب الراية : انظر 
 .   / البدر املنري : انظر".  وغريه وأخرج له مسلم متابعة

 .حيضة( ت)يف (  )
ويف وجه االث، وتفنرد بنه   . وهو أصح القولني، وينسب إىل اجلديد، ويف القدمي أنه طهر كما يف العدة(  )

 .البصريون أن الطهر واحلي، مقصودان معًا يف قروء االسترباء
لمناء  ، حلية الع20 / ، الوسيط  6 ، الوجيز ص  9 ، التنبيه ص  2 /  احلاوي الكبري : انظر 

 .1  /2، روضة الطالبني   9/1، العزيز 6  /  ، البيان   0 / 
 .ابن عباس( ظ)يف (  )
عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها : "أنه قال عن نافع، عن ابن عمر  00 أخرج مالك يف املوطأ ص (  )

لسننن  ، والبيهقن  يف ا (2060 )، برقم 6  / ، مصنف ابن أيب شيبة    /1األم : انظر". حيضة
 .0  /0الكربى 

 .20 /  احلاوي الكبري ( 1)
 (.16 1 )، برقم 0  /0سنن البيهق  الكربى : انظر( 6)
هن، وقيل بعند    هو عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد عامل املدينة، واحد الفقهاء السبعة، ولد سنة ( 0)

، سري أعنالم  06 / ألولياء حلية ا: انظر. هن 9هن، وقيل  9مات سنة : ذلك، قال أبو نعيم وغريه
 . 16 /1النبالء 

أبو عبد الرمحن املدين، أحند  : القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق القرش  التيم ، أبو حممد ويقا: هو( 2)
وأعلنم أهنل   ، الفقهاء املشهورين، له روايات كثرية عن الصحابة وغريهم، وكان من أفضل أهل املدينة

ري، وله مناقب كثرية تويف سنة سبع ومائة، وقيل سبع ومخس، وقيل سننة  زمانه، قتل أبوه مبصر وهو صغ
 .ست، وقيل سنة مثان ومائة

 . 2 /9، البداية والنهاية   1/1سري أعالم النبالء : انظر 
أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم، أحد الفقهاء : هو( 9)

= 

 الولداسترباء أم 
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وهنو  )، وسليمان بنن يسنار،   ( )بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود وُعبيد اهلل ،( )اابت
: ؛ خالفًا أليب حنيفة؛ فإنه قنال (0)، وأمحد(6)، والزهري(1)، ومالك( )الشعيب ( )(قول

 .(2)تتربص االاة أقراء
، أو اشترى أمنًة، أو  (0 )ٍةْنرة، أو ِقبَّد مات السيد عن أمة موطوءة ُم (9)وكذلك إذا

                                                 
= 

ال أن امسه حممد، والصحيح أن امسه كنيته، مات سنة أربع وتسعني باملديننة، وقينل مخنس    السبعة، يق
 .وتسعني

 .9  /9، البداية والنهاية  1 /1سري أعالم النبالء : انظر 
خارجة بن زيد بن اابت الضحاك األنصاري البخاري أبو زيد املدين، أحد الفقهاء السبعة باملديننة،  : هو ( )

 .، كان عاملًا بالفرائ،، تويف سنة تسع وتسعني، وقيل سنة مائةاًل أدرك زمن عثمان كان تابعيًا جلي
 .09 /9، البداية والنهاية 62 /1، سري أعالم النبالء    / وفيات األعيان : انظر 
اهلل  عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة اإلمام الفقيه مفيت املدينة رعاعها وأحد الفقهاء السبعة، أبنو عبند  : هو(  )

اهلذيل املدين، األعمى، وجده عتبة هو أخو عبد اهلل بن مسعود رض  اهلل عنهما، ولد يف خالفة عمنر أو  
بعدها، وتويف سنة مثان وتسعني، وقيل تسع وتسعني، وقيل غري ذلك، وكان مؤدب عمر بن عبد العزيز، 

 .له روايات كثرية عن مجاعات من الصحابة
 .92 /9بداية والنهاية ، ال 9 /1سري أعالم النبالء  
 .وبه قال( ظ)يف (  )
 .0  /6، االستذكار (2061 )، برقم 1  / مصنف ابن أيب شيبهة (  )
 . 6 ، القوانني الفقهية ص0  /6، االستذكار 2 / املدونة ( 1)
 .11 /9املغين ( 6)
 .   / ، دقائق أويل النهى 6  /9، اإلنصاف 1/166، الفروع 11 /9املغين ( 0)
، البحر الرائق 26/ ، اجلوهرة النرية  9 / ، بدائع الصنائع    ، رؤوس املسائل ص  6/1بسوط امل( 2)

 / 10. 
 .لو( ظ)يف ( 9)
بكسر القاف وهو يف اصطالح الفقهاء الرقيق الذي مل حيصل فيه ش ء منن  : الِقنُّ: "قال النووي: ِقنَّة( 0 )

 ".أسباب العتق
، وذكر مثله الفيوم  عن الكسائ ، وهذا هو اصطالح أهنل  "بوهالقن من ميلك هو وأ: "وقال ابن فارس 

= 

إذا مات السيد عن 
 أمة موطوءة
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واحد حيضة  ٍءْرا ال حتل له حىت متض  االسترباء، وذلك بُقه قَّر ت اْسسبنى حرة كافرة، و
، فإن مل تكن من أهل احلي، فشهر واحد يف أصنح القنولني؛ ألن حكنم    ( )كاملة

 .( )االسترباء عن ملك اليمني أضعف فاقتصرنا على شهر واحٍد
 (6)[تزوجيهنا ]ال جيوز  (1)[من إنسان]تزوجيها  ( )كانت له أمة يطأها فأراد ( )ولو

 .(2)، خالفًا أليب حنيفة رض  اهلل عنه(0)حىت يستربأها حبيضة
 (  )(0 )[ذلنك ]أراد أن يبيعها يستحب أن يستربأها مث يبيعها، وال جينب   (9)وإذا

                                                 
= 

 .اللغة كما ذكر ذلك النووي يف حترير ألفاظ التنبيه
 .َأَقنان وأِقنَّة: ويستوي يف هذا اللفظ الواحد واالانان واجلمع واملؤنث، ورمبا قالوا 
 .   ص ، املصباح املنري  0 / ، حترير ألفاظ التنبيه   2مقاييس اللغة ص: انظر 
، النجم الوهناج  0  /2، روضة الطالبني 0 9/1، العزيز 29 / ، الوسيط 20 /  احلاوي الكبري (  )

 .1 1/ ، مغين احملتاج  2 /2
وهو قوله يف اجلديد، ونصه يف املختصر، وهو األصح عند اجلمهور من األصحاب، ورجنح الشنريازي   (  )

 .أشهروالعمراين القول الثاين، وهو االسترباء بثالاة 
، البينان  22 / ، الوسنيط   9 ، التنبيه ص 2 /  ، احلاوي الكبري 90 خمتصر املزين ص : انظر 

 .09 / ، أسىن املطالب 6  /2، روضة الطالبني 1 9/1، العزيز 0  /  
 .فلو( ظ)يف (  )
 .مث أراد( ظ)يف (  )
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
، الننجم الوهناج      /2، روضة الطالبني 0 9/1، العزيز  9 يه ص ، التنب 9 /  احلاوي الكبري ( 0)

2/ 26. 
 .فيستحب عنده وال جيب عليه، وجيوز للزوج أن يطأها قبل االسترباء( 2)
 .   / ، فتح القدير  1 /1، بدائع الصنائع  1 /  املبسوط : انظر 
 .ولو( ظ)يف ( 9)
 (.ظ)أسقطة من ( 0 )
، العزينز    0 / ، حلينة العلمناء   90 / ، الوسنيط   9 نبيه ص ، الت92 /  احلاوي الكبري (   )

= 

 لو أراد تزويج أمته

 لو أراد أن يبيعها
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ولو أراد املشتري تزوجيهنا وكنان    ( )ل للمشتري إال بعد االسترباءحتباعها ال  ( )فإذا
حلدوث  ( )(يتقدمه االسترباء)كاح؛ ألن استرباء النكاح الن ( )[له]البائع استربأها جيوز 

قبنل  )، ولو مل يتقدم االسترباء ال جينوز للمشنتري تزوجيهنا    (6)بعد امللك (1)امللك
 .(2)(0)(االسترباء
 .(0 )[(9)وز تزوجيها يف احلالجيطأها فأعتقها يولو كانت له جارية مل ]

قها زوجهنا يف  لَّملشتري يف احلال مث َطا (  )جهاولو اشترى أمة استربأها البائع فزوَّ
منت  ر إال بعد االسترباء؛ ألهنا ُح (  )[لسيدها] (  )لُِّحاحلال فعادت إىل املشتري ال ت 

 .(  )ت لهلَّعليه بالتزويج، مث ح 
                                                 

= 

 .0  /2، روضة الطالبني   9/1
 .وإذا( ظ)يف (  )
، روضة الطنالبني    0 / ، حلية العلماء 92 / ، الوسيط  9 ، التنبيه ص  9 /  احلاوي الكبري  ( )

2/   . 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .تتقدمه واالسترباء( ظ)يف (  )
 .لكم( ظ)يف ( 1)
 .ال جيوز له تزوجيها كما ال جيوز له وطؤها: وهو أصح الوجهني، ويف الوجه الثاين( 6)
 .   /2، روضة الطالبني 2 9/1، العزيز  9 ، التنبيه ص 9 /  احلاوي الكبري : انظر 
 .يف احلال( ظ)يف ( 0)
 .   /2 ، روضة الطالبني2 9/1، العزيز   0 / ، حلية العلماء  9 /  احلاوي الكبري  (2)
 .0 1/ ، مغين احملتاج    /2، روضة الطالبني   9/1العزيز  (9)
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .فتزوجها( ت)يف (   )
 .ال حيل( ت)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .ويف املسألة خالف واألظهر االحتياج إىل استربائها، ومل يذكر املاوردي غريه، ورجحه الرافع (   )

= 

 لو كانت له جارية 
 مل يطأها

لو اشترى أمة 
 استربأها البائع
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، ولو رهنها ( )له إال بعد االسترباء ( )ت نفسها، ال حتلز جَّوكذلك لو كاتبها مث ع 
 .(1)االسترباء ( )لرهن، واإلجارة ال يلزممث فكها من ا ( )أو أجرها

أو كاننت بكنرًا أو    (6)ولو اشترى جارية من امرأة أو باعها من امرأة مث تقابال
 .(2)االسترباء (0)(يلزم)صغرية 
 .(0 )قبل االسترباء التلذذ مبباشرهتا كما ال حيل الوطء (9)لحيوال 

ال يلزم االسترباء حبال إال  (  )[عندي له: ](  )املختصر (  )[خمتصر]وقال املزين يف 
                                                 

= 

 .1  /2، روضة الطالبني 9 9/1، العزيز 06 /  احلاوي الكبري  
 .ال حيل( ت)يف (  )
،   9/1، العزيز    /  ، البيان 29 / ، الوسيط 02 /  ، احلاوي الكبري 92 خمتصر املزين ص (  )

 . 2 /2، النجم الوهاج 0  /2روضة الطالبني 
 .أخرها( ت)يف (  )
 .ال يلزمها( ظ)يف (  )
 .ن التحرمي بالصوم والرهن ال يؤار وأيده الرافع ال خالف يف أ: "قال الغزايل( 1)
جيب استرباؤها وال يعتد مبا جرى، وه  مرهوننة، وغلطنه   : قال يف الشامل: "وقال النووي يف الروضة 

 ".الروياين
 .   /2، روضة الطالبني   9/1، العزيز 29 / الوسيط : انظر 
 .فيلزمه استرباؤها( 6)
 .   /  ، البيان   2، التعليقة الكربى ص 92 /  كبري ، احلاوي ال92 خمتصر املزين ص  
 .ال حتل له إال بعد( ظ)يف ( 0)
، روضنة الطنالبني   0 9/1، العزينز     /  ، البيان 96 /  احلاوي الكبري : انظر. وهو املذهب( 2)

2/  6. 
 .وال حتل( ظ)يف ( 9)
، 0 9/1، العزيز    /  لبيان ، ا22 / ، الوسيط 01 /  ، احلاوي الكبري 92 خمتصر املزين ص ( 0 )

 .   /2روضة الطالبني 
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .خمتصر املختصر كتاب للمزين(   )
 (.ظ)أسقطت من (   )

لو كاتبها مث عّجزت 
 نفسها

 لو اشترى جارية 
 من امرأة

 ما حيرم قبل االسترباء

 مىت يلزم االسترباء
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ومل ينرد الشنرع    ( )، وهذا هو االختيار( )حاماًل ( )[أو تكون]كون موطوءة، تأن 
 .، واهلل أعلم( )خبالف هذا فال وجه إلجياب االسترباء تعبدًا

إذا كاننت بكنرًا ال يلنزم    : عن ابن عمر رض  اهلل عنهما أننه قنال   يورو
مثلنها ال يلنزم    (6)إن كانت ممنن ال حتبنل  :  عنه، وقال مالك رض  اهلل(1)االسترباء

إن كاننت ممنن ال حتبنل مثلنها ال يلنزم      : بنن س نْعد  ، وقال الليث (0)االسترباء]
يف  (0 )كاننت احلنرة املسنبية    ، ولنو (9)[، وهذا كله عني ما ذكره املنزين (2)االسترباء

؛ ألهننا  (  )ملالكها أن ي سنت متع هبنا دون الفنرج يف ظناهر املنذهب      االسترباء جيوز

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 . 2 /2، النجم الوهاج 0  /2، روضة الطالبني   9/1العزيز : انظر(  )
 . 2 /2، النجم الوهاج 0  /2، روضة الطالبني   9/1العزيز : انظر هذا االختيار يف(  )
واحتج الشافع  بإطالق اخلرب يف سبايا أوطاس مع حصول العلم بأنه كان مننهم أبكنار   : "قال الرافع (  )

 ".وعجائز
 .0  /2، روضة الطالبني   9/1العزيز : انظر 
 إذا كاننت األمنة عنذراء مل   : أخرج عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال( 1)

 (.906  )، برقم 0  /0". يستربئها
 .جيامع( ت)يف ( 6)
 .1 6/ ، املعونة  1 التلقني ص( 0)
 .1  /  ، البيان 2 2، التعليقة الكربى ص96 /  احلاوي الكبري ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .املستبية( ت)يف ( 0 )
 .وهو ما رجحه الغزايل والعمراين والرافع  والنووي(   )
، الننجم الوهناج      /2، روضة الطالبني 0 9/1، العزيز    /  ، البيان 22 / الوسيط : انظر 

2/ 9 . 
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خمافنة  )أن ال ينرخص لنه يف ذلنك     ( )واالختيار ،( )مملوكة له، وإن ظهر هبا احلمل
 .واهلل املوفق للصواب. ( )إىل الوطء ( )(أن تدعوه
 

                                                 

 . 9 /2، النجم الوهاج 0 9/1، العزيز    /  البيان (  )
 .واالحتياط( ظ)يف (  )
 .ألنه تدعو( ظ)يف (  )
 .1 2ص : انظر. وهو ما رجحه الطربي يف التعليقة الكربى(  )
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 ( )ضاعكتاب الر  
  

ک  ک    ک    ک  گ  ژ  :عاىلت ( )قوله ( )[واألصل فيه]

 ژگ  
( ). 

 .(2)(0)(دةاَلمن الِو)ما حيرم  ( )(ةاَعَضمن الرَّ) م َرْحَي: )رسول اهلل  (1)(وقال)
                                                 

الراء الضاد والعني أصل واحد وهو شرب اللنب من : "ن رضع، قال ابن فارسمأخوذ م: الرِّضاع يف اللغة(  )
 ".الضرع أو الثدي

ر ِضع الصيب ر ض عًا من باب تعب وهو لغة أهل رد، ور ض ع الصيب ر ْضعًا من باب فتح وهو لغنة  : تقول 
 .أهل احلجاز

 .دماغههو اسم حلصول لنب امرأة أو ما حصل منه يف معدة طفٍل أو : ويف الشرع 
، اإلقناع للشنربيين    9 / ، فتح الوهاب  90 ، املصباح املنري ص  26 مقاييس اللغة ص : انظنر  

 / 06. 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .قال اهلل( ت)يف (  )
 .  : النساء(  )
 .قال( ظ)يف ( 1)
 .بالرضاع( ظ)يف ( 6)
 .بالوالدة( ظ)يف ( 0)
 . 0 ب رضاعة الصغري، ص أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الرضاع، با( 2)
وحيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب  ژک  ک    ک    ژ البخاري يف كتاب النكاح، باب  

 (.1099)، برقم 0   / 
 .، واللفظ له(    )، برقم 669/ ومسلم يف كتاب الرضاع، باب حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة  
 (.011 )، برقم 20 رم من الرضاعة ما حيرم من النسب ص وأبو داود يف سننه يف كتاب النكاح، باب حي 
 (.10  )، برقم 10 والترمذي يف كتاب الرضاع، باب ما جاء حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ص  
 (.00  )، برقم 6/92والنسائ  يف اجملتىب يف كتاب النكاح، باب ما حيرم من الرضاع  

 مشروعيته
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وبني املرضعة،  ( )صبيًا، أو صبية ابتت احلرمة بينهما ( )ع ْتض ْرَأواعلم أن املرأة إذا 
منن  ] ( )وبني زوجها الذي منه اللنب فتكون املرضعة أّمًا، وزوجها أبًا كما إذا ولدتنه 

إىل  (9)من املرضنعة  (2)[احلرمة] (0)نش ُروُي (6)(1)(حيرم عليها، وكانا أبوين له) ( )[مائه
إىل  (  )من زوجها (  )، وُينشر(  )(0 )(ا وأخواهتاهنوإخوا)آبائها، وأمهاهتا، وأوالدها، 

احلرمة منن املرضنع إىل    (1 )، وينشر(  )(وإخوته وأخواته)ه، وأوالده، اِته مَّآبائه، وُأ
ون، ُنلى هذا لو كان المرأتني ب ، وعوُأمَّه اِتهأوالده فقط دون إخوته، وأخواته، وآبائه، 

النذي ارتضنع    (6 )فأرضعت إحدامها أحد أوالد األخرى فلنيس للمولنود   اٍتن ب و 
وا قبله أو بعنده،  ُدِلعة الذين ُورِضامُل (0 )أوالد (9 )[بأحد من] (2 )جوَّز ت أن ي  (0 )[منها]

                                                 

 .رضعت( ت)يف (  )
 .ولده( ت)يف (  )  .بينه( ظ)يف (  )

(  ) 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .فكانا أبوين له وحيرم عليهما( ظ)يف ( 1)
 .1 /9، روضة الطالبني 9/106، العزيز  9 ، التنبيه ص    /  احلاوي الكبري ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 2) .ينتشر( ظ)يف ( 0)

(2 ) 

 .زوجها( ظ)يف ( 9)
 .وأخواهتا وإخواهنا( ت)يف ( 0 )
 .1 /9، روضة الطالبني 9/106، العزيز    /  ، البيان  9 ، التنبيه ص    /  بري احلاوي الك (  )
 .وينتشر( ظ)يف (   )
 .املرضعة( ظ)يف (   )
 .1 /9، روضة الطالبني 9/106، العزيز    /  ، البيان  9 ، التنبيه ص 1  /  احلاوي الكبري  (  )
 .وينتشر( ظ)يف ( 1 )
 .للولد( ظ)يف ( 6 )
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .تتزوج( ظ)يف ( 2 )
 (.ظ)أسقطت من ( 9 )
 .بأوالد( ظ)يف ( 0 )

ينشرها  احلرمة اليت
 الرضاع
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أن كنل واحندة    ضعة، وكذلك لوْربأوالد امُل ( )ج وَّز ت ولغريه من إخوته وأخواته أن ي 
من الولدين اللذين ارتضنعا أن   ( )منهما أرضعت ولدًا من أوالد صاحبتها فليس لولد

 .( )ذلك للباقني منهم بأحد من أوالد األخرى وحالٌل ج وَّز ت ي 
 مخننس رضننعات يف (0)احلرمننة منننه (6)ُرُشننْني  (1)الننذي ( )اعض ننوالرِّ

  ،(0 )، وعائشنننة(9)، وبنننه قنننال ابنننن مسنننعود  (2)احلنننولني
                                                 

 .يتزوجوا( ظ)يف (  )
 .لواحد( ظ)يف (  )
 .1 /9، روضة الطالبني 9/106، العزيز    /  ، البيان  9 ، التنبيه ص    /  احلاوي الكبري  ( )
 .والرضاعة( ظ)يف (  )
 .اليت( ظ)يف ( 1)
 .تثبت( ظ)يف ( 6)
 .اهبم( ظ)يف ( 0)
 .وهو الصحيح املنصوص( 2)
 .برضعة واحدة، وقيل بثالث رضعات، وهو قول أيب اور، واختاره ابن املنذر وغريه: وقيل 
، 0 0 / ، حلينة العلمناء   96 / ، الوسيط 9  /  ، احلاوي الكبري 99 خمتصر املزين ص : انظر 

 .9/0، روضة الطالبني  9/16، العزيز    /  البيان 
إمنا حيرم منن  : "قول عبد اهلل بن مسعود ( 9 00 )، برقم 2 1/ شيبة يف مصنفه  أخرج ابن أيب( 9)

 ".الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم
يف الرضاع حيرم قليله : "وأخرج عنه ابن أيب شيبة يف املصنف عن عل  وابن مسعود رض  اهلل عنهما قاال 

 ".وكثريه
، 69 /0، وعبد الرزاق يف املصننف  (9  1 )برقم ، 12 /0وأخرجه عنه البيهق  يف السنن الكربى  

 (.  9  )برقم 
، عن عمرة رض  اهلل عنها أهنا مسعت عائشة تقول مبثله بعد أن  0 / أخرج مسلم يف كتاب الرضاع ( 0 )

، قال ابنن  "عشر رضعات معلومات مث نزل أيضًا مخس رضعات معلومات: "نزل يف القرآن: ذكر قوهلا
 . 1 /6" والصحيح عنها مخس رضعات: "عبد الرب يف االستذكار

 .أنه كان ال يدخل عليها رض  اهلل عنها إال من استكمل مخس رضعات 00 / أخرج الشافع  يف املسند  
" ال حيرم دون مخس رضعات معلومنات : "أخرج البيهق  يف سننه الكربى عنها رض  اهلل عنها أهنا قالت 

= 

 عدد الرضاع
 احملرم
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، وأمحند يف  (6)وإسحاق)، (1)، وسعيد بن ُجبري( )، وطاوس( )وعطاء ( )( )وابن الزبري
، (  )، وابنن عبناس  (0 )، وابن عمر(9)رض  اهلل عنهم، وقال عل  بن أيب طالب (2)(0)(رواية

                                                 
= 

 (.  9  )، برقم 66 /0نف ، وعبد الرزاق يف املص(   1 )، برقم 16 /0
 .ابن زبري( ظ)يف (  )
ال حترم الرضعة وال الرضنعتان وال املصنة وال   : "أخرج البيهق  يف سننه الكربى رض  اهلل عنه أنه قال(  )

 .10 /6، االستذكار (0  1 )، برقم 12 /0" املصتان
، وأيضًا نسب ابن (2 00 )رقم ، ب9 1/ حيرم قليل الرضاع وكثريه : أخرج عنه ابن أيب شيبة أنه قال(  )

 .9  /6االستذكار : انظر. عبد الرب هذا القول له
عن إسحاق ( 1 00 )، برقم 2 1/ ، وأخرج ابن أيب شيبة    /  ، البيان 9  /  احلاوي الكبري (  )

". إن الرضنعة الواحندة حتنرم   : "اشترط عشر رضعات مث قيل: بن سليمان عن حنظلة عن طاوس قال
، ونسب ابن عبد الرب يف االستذكار إليه القول بأنه يثبت الرضاع ولنو  60 /0يف املصنف  الرزاق وعبد

 .19 /6االستذكار : انظر. مبصة واحدة
: انظنر . نسب ابن عبد الرب القول له بأن يثبت حكم الرضاع ولو برضعة واحدة فقليله وكثريه سنواء ( 1)

 .9  /6االستذكار 
، البينان  9  /  ، احلاوي الكبري 10 /6، االستذكار 26 / كوسج مسائل اإلمام أمحد وإسحاق لل( 6)

  /   . 
 .أمحد يف رواية وإسحاق( ت)يف ( 0)
 .1  / ، دقائق أويل النهى    /9اإلنصاف : انظر. وهو ظاهر املذهب( 2)
منن   حينرم : أخرج البيهق  يف سننه الكربى أن شرحيًا حدث أن عليًا وابن مسعود رض  اهلل عنهما قاال( 9)

 (.9  1 )، برقم 12 /0" الرضاع قليلة وكثرية
 .9  /6، االستذكار (  00 )، برقم 2 1/ ومصنف ابن أيب شيبة  
أخرج البيهق  أنه ابن عمر ري اهلل عنهما سئل عن املرأة ترضع الصبن  يف املهد أو اجلارينة رضنعة   ( 0 )

 ".ه  عليه حرام: "واحدة قال
 .9  /6، االستذكار 12 /0سنن البيهق  الكربى : انظر 
" قليل الرضاع وكثريه حيرم يف املهد: "أخرج البيهق  يف سننه الكربى أن ابن عباس رض  اهلل عنهما قال(   )

، واالسنتذكار  (  00 )، بنرقم  2 1/ ، وابن أيب شنيبة يف املصننف   (   1 )، برقم 12 /0
6/  9. 
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 (6)يثبنت : رض  اهلل عنهم- (1)، وأبو حنيفة( )، والليث( )، والثوري( )واألوزاع ، ( )ومالك
: رمحنه اهلل  (0 )ايبطَّن أبو سليمان اخَل (9)[اإلمام] (2)برضعة واحدة، قال (0)[اعضحكم الرِّ]

ولو  (  )(يف النكاح)، وأنا أقول االحتياط يف هذا فال يرخص (  )قول أكثر الفقهاء (  )وهذا
                                                 

 .9  /6، االستذكار 01 املوطأ ص (  )
 .1  /  ،  البيان 9  /  ، احلاوي الكبري 9  /6، االستذكار 22 / طايب معامل السنن للخ(  )
 .1  /  ،  البيان 9  /  ، احلاوي الكبري 9  /6، االستذكار 22 / معامل السنن للخطايب  ( )
 .1  /  ،  البيان 9  /  ، احلاوي الكبري 9  /6االستذكار  ( )
 .   املسائل ص  ، رؤوس   /1، املبسوط 0  خمتصر الطحاوي ص ( 1)
 .تثبت(: ظ)يف ( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 .وقال( ظ)يف ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
أبو سليمان اخلطايب هو اإلمام العالمة احملدث أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسنيت  ( 0 )

ود، وأعالم احلديث غريب احلديث، ومعامل السنن يف شرح سنن أيب دا: اخلطايب، صاحب التصانيف منها
يف شرح صحيح البخاري، وكتاب الشحاح وكتاب شأن الدعاء، وكتاب إصنالح خطنأ احملنداني،    

 .ذلك وغري
، تنذكرة احلفناظ     / ، العرب يف خرب من غنرب     / ، وفيات األعيان  2 / يتيمة الدهر : انظر 

 .00 /0، الوايف بالوفيات 2 0 / 
 .هذا( ظ)يف (   )
قال الشيخ وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافع  : "عد أن أورد حديث عائشة رض  اهلل عنهاقال اخلطايب ب(   )

من اعتبار عدد اخلمس يف التحرمي إال أن أكثر الفقهاء قد ذهبوا إىل أن القليل من الرضاع وكثريه حتنرم  
 ".وهو قول سفيان الثوري ومالك واألوزاع  إليه ذهب أصحاب الرأي

 .22 / معامل السنن : انظر 
خبمس رضعات وما كان دون ذلك مل يقنع بنه    -رض  اهلل عنها –وحدته : "وقال يف أعالم احلديث 

 . 0  / أعالم احلديث : انظر". التحرمي
 .فيه( ظ)يف (   )
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 (2)ال حترم: )( )[أنه قال عن رسول اهلل ]النكاح؛ لصحة اخلرب  ( )(ال أنق،)، ( )فعل
 .واهلل أعلم (0)(الَرْضَعتان ( )[ال]املصََّتان وال الَرْضَعة و ( )[ال]امَلصَّة و

 (9)، فنإذا (2)واملرجع يف عدد الرضع ات إىل العرف والعادة وهو كأكالت البنالغ 
، أو استراحة مث عاد إليه يكون رضنعًة  (  )(0 )ارتضع الصيب مث قطعه لتنفس، أو ازدراد

                                                 

 .نكح( ظ)يف (  )
 .مل أفسخ( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .ال حيرم( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من  (1)
 (.ظ)أسقطت من  (6)
من حديث عائشنة  ( 10  )، يف كتاب الرضاع، باب يف املصة واملصتان، برقم  60/ خرجه مسلم أ( 0)

 .رض  اهلل عنها
 (. 06 )، كتاب النكاح، باب هل حيرم ما دون مخس رضعات، برقم  2 وأبو داود يف سننه ص  
 . 1  رقم ، كتاب الرضاع، باب ما جاء ال حترم املصة وال املصتان، ب 1 والترمذي يف سننه ص  
، 06  )، يف كتاب النكاح، باب القدر الذي حيرم من الرضناعة، بنرقم   00 /6والنسائ  يف اجملتىب  

  00.) 
 (.0 9 )، يف كتاب النكاح، باب ال حترم املصتة واملصتان، برقم  1 وابن ماجة يف سننه ص  
 .(2   )، كتاب النكاح، باب كم رضعة حترم، برقم 09 والدارم  يف سننه ص  
 (.622)، برقم 0 / ، وأبو يعلى يف املسند ( 0 1 )، برقم  1 /0والبيهق  يف السنن الكربى  
، 9/160، العزيز 0  /  ، البيان 2 0 / ، حلية العلماء 90 / ، الوسيط 9  /  احلاوي الكبري ( 2)

 .9/0روضة الطالبني 
 .ولو( ظ)يف ( 9)
 .ازدياد( ظ)يف ( 0 )
ز ر د  الرجنل  : ، تقول"الزاء والراء والدال أصل واحد، وهو يدل على االبتالع" :قال ابن فارس: ازدراد(   )

 .ابتعلعها، وازدردها مثله: اللقمة ي ْزِرُدها ز ْردًا أي
 .09 ، املصباح املنري ص  9 / ، لسان العرب 10 مقاييس اللغة ص : انظر 
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 ( )نفس، واالستراحة يكون أكلة واحندة ، والت( )كالبالغ يأكل باالزدراد ( )[واحدًة]
لو انتقل  (6)يكون رضعًة واحدًة كما (1)[دياإىل ] ( )وكذلك لو انتقل الصيب من ادي

 عاد إلينه بعند   ، ولو قطعه قطعًا بينًا واشتغل بغريه مث(2)ةع ْصإىل َق (0)ةع ْصكل من َقاآل
 .(9)وقت كانتا رضعتني

: (  )(خالفًا أليب حنيفة، فإنه يقول) (  )ولنيبعد احل (0 )(حكم الر ض اع)وال يثبت 
وخالفًا لقول عائشة رض  اهلل عننها فإهننا   )، (  )إىل االاني شهرًا (  )[احلرمة]يثبت 
 .(6 )يثبت احلرمة برضاع الكبري: (1 )(تقول

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .باالزدياد( ظ)يف (  )
 .9/0، روضة الطالبني 9/160، العزيز 0  /  ، البيان 90 / ، الوسيط 9  /  احلاوي الكبري  ( )
 .يدي( ت)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .وكذلك( ظ)يف ( 6)
 .بفتح القاف، وه  معروفة، واجلمع قصع وقصاع وقصعات، وه  عربية، وقيل معربة: القصعة( 0)
 .   ، املصباح املنري ص212مقاييس اللغة ص : انظر 
 .9/2، روضة الطالبني 9/160، العزيز 0  /  ، البيان 90 / ، الوسيط 9  /  احلاوي الكبري  (2)
 .9/0، روضة الطالبني 9/160، العزيز 0  /  ، البيان 90 / ، الوسيط 9  /  احلاوي الكبري  (9)
 .احلرمة( ظ)يف ( 0 )
، العزينز     /  ان ، البين 0 0 / ، حلية العلمناء  96 / ، الوسيط 6  /  احلاوي الكبري  (  )

 .9/0، روضة الطالبني 9/160
 .وعنده( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .   ، رؤوس املسائل ص 1  /1، املبسوط 0  خمتصر الطحاوي ص (   )
 .وقالت عائشة رض  اهلل عنها( ظ)يف ( 1 )
شة أم املؤمنني فأخذت بذلك عائ"، باب ما جاء يف الرضاعة بعد الكرب 06 أخرج مالك يف املوطأ ص ( 6 )

رض  اهلل عنها فيمن كانت حتب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أيب بكر 
= 

إذا قطع الرضاع 
 لتنفس أو ازدراد

 لو  انتقل من ثدي 
 إىل ثدي

 الرضاع بعد
 احلولني
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 .( )؛ خالفًا أليب حنيفة( )( )(الذي يرتضع من امليتة)باللنب  ( )[احلرمة]وال يثبت 
احلرمنة   (0)(يثبت به) (6)[فشربه الصيب]للنب بش ء حالل أو حرام ا (1)يبولو ِش

يف املغلنوب   (9)(أليب حنيفنة )؛ خالفنًا  (2)سواء كنان اللننب غالبنًا أو مغلوبناً    
                                                 

= 

 ".الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال
، عن أم سلمة رض  ( 1  )، برقم 601/ ومسلم يف صحيحه، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبري  

إنه يدخل عليك الغالم األيفع الذي ما أحب أن يدخل علّ  فقالت عائشنة  : نها أهنا قالت لعائشةاهلل ع
يا رسول اهلل إن ساملًا : إن امرأة أيب حذيفة قالت: أسوة؟ قالت أ ما لك يف رسول اهلل : رض  اهلل عنها

 (.حىت يدخل عليكأرضعيه : )يدخل علّ  وهو رجل ويف نفس أيب حذيفة منه ش ء، فقال رسول اهلل 
، ( 06 )، بنرقم   2 ص( أي برضاع الكنبري )وأبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب من حّرم به  

 .00 / والشافع  يف املسند 
سقتىن امرأة من : ، عن عطاء يسأل قال له رجل( 22  )، برقم 12 /0أخرج عبد الرزاق يف مصنفه  

كاننت  : نعم، قال عطاء: وذلك رأيك؟ قال: ال، قلت: للبنها بعد ما كنت رجاًل كبريًا، أأنكحها؟ قا
 .عائشة رض  اهلل عنها تأمر بذلك بنات أخيها

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .احمللوب منها بعد موهتا( ظ)يف (  )
،  9/11، العزيز 9 0 / ، حلية العلماء 91 / ، الوسيط 91 ، التنبيه ص 6  /  احلاوي الكبري  ( )

 . /9روضة الطالبني 
 .6  ، رؤوس املسائل ص 9  /1، املبسوط    خمتصر الطحاوي ص  ( )
خلطه مثنل  : شابه ش ْوبًا، أي: تقول. الشني والواو والباء أصل واحد وهو اخللط: "قال ابن فارس: شيب( 1)

 .شوب اللنب باملاء
 .62 ، املصباح املنري ص 9 1مقاييس اللغة ص  
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .ابت( ت)يف ( 0)
أنه ال يتعلنق بنه   : أحدمها: كان اللنب غالبًا تثبت به احلرمة قواًل واحدًا، أما إذا كان مغلوبًا فقوالنإذا ( 2)

 .يتعلق به التحرمي لوصول عني اللنب يف اجلوف: حرمة، واألظهر
، العزينز   1 /  ، البيان 2 0 / ، حلية العلماء 91 / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري : انظر 

 . 0 /2، النجم الوهاج  /9طالبني ، روضة ال9/116
 .له( ظ)يف ( 9)

 لنب امليتة

 لو شيب 
 اللنب بغريه
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وصول جزء من اللننب إىل   ن قَّي ت حىت ي  ( )[احلرمة]ال يثبت  أنه واالختيار ،( )( )[بغريه]
؛ خالفنًا  (9)(2)[ذلك أو كثنر ] (0)َقلَّ (6)[وإن] (1)[من اخلمس]يف كل مرة  ( )جوفه

 .(0 )انلبع، أصحابن
 .(  )(  )(أليب حنيفة)خالفًا  (  )(  )ولوج بَّن اللنب فأطعمه كان كالرضاع

امرأتان فأرضعت إحدامها غالمًا واألخرى جارية مل ي ُجز  (6 )[لرجل] (1 )ولو كان
                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .ال تثبت احلرمة إذا كانت الغلبة للماء: فعنده(  )
 .1  ، رؤوس املسائل ص 0  /1، املبسوط    خمتصر الطحاوي ص : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .خوفه( ت)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .وإن قل( ظ)يف ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .وهو أظهر الوجهني( 9)
 .وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق واملاوردي، واختاره الغزايل، ورجحه الرافع  وتبعه النووي 
 .9/1، روضة الطالبني 9/116، العزيز 91 / ، الوسيط    /  احلاوي الكبري : انظر 
تثبت احلرمة إذا شرب بع، املخلوط، وحيكى هذا الوجه فقد قال بع، األصحاب يف الوجه الثاين أنه ( 0 )

 .عن اختيار الصيمري، والقاض  الطربي
 .9/1، روضة الطالبني 9/116العزيز : انظر 
 .رضاعًا( ظ)يف (   )
 .وهبذا اللفظ نص يف املختصر(   )
، البيان 2 0 / ، حلية العلماء 91 ، التنبيه ص    /  ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص : انظر 

 . /9، روضة الطالبني 9/116، العزيز  1 /  
 .له( ظ)يف (   )
 .1  / ، البحر الرائق 9/ بدائع الصنائع (   )
 .كانت( ظ)يف ( 1 )
 (.ظ)أسقطت من ( 6 )

 لو َجبَّن اللنب

 اللنب للفحل
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 .( )( )[واحد ٍلْحاجلملني من َف ينعي]واحد ( )احَق؛ ألن اللِّ( )للغالم أن يتزوج باجلارية
 .(6)لِبْكٍر لنب يثبت به احلرمة (1)ولو نزل
 .(2)لنب ال يثبت به احلرمة (0)(من رجل)ولو نزل 

، وال يكون الزاين (9)(صارت أمه يف الرضاع)ولو ولدت من زنا فأرضعت مولودًا 
 .(  )(  )(حهاعن نكا)، واالحتياط يف اجتناب الزاين (  )(  )[من الرضاع] (0 )أباه

                                                 

 .اجلارية( ظ)يف (  )
حت الناقة لق: ضرب الفحل الناقة فألقحها إلقاحًا ولقاحًا، يقال: اسم وضع موضع اإللقاح يقال: اللَِّقاح(  )

 .0  الزاهر ص : انظر. تلقح لقاحًا ولقحًا إذا محلت فه  القح
  (.ظ)أسقطت من  ( )
 .216، التعليقة الكربى ص    /  ، احلاوي الكبري 99 خمتصر املزين ص (  )
امرأتان له  وأخرج مالك يف املوطأ عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد اهلل بن عباس سئل عن رجل كانت 

 ".ال؛ اللقاح واحد: هل يتزوج الغالم اجلارية؟ فقال: أرضعت إحدامها غالمًا واألخرى جارية فقيل لهف
 (. 1  ، برقم  1 ، وسنن الترمذي ص 06 / املسند للشافع  : انظر 
 .د رَّ( ظ)يف ( 1)
 .والصحيح األول. وهو ظاهر نصه يف البويط ، ويف وجه ااٍن أن لنب البكر ال حيرم( 6)
 . /9، روضة الطالبني 9/111، العزيز 91 / الوسيط : انظر 
 .لرجل( ظ)يف ( 0)
 .أنه يتعلق به التحرمي، وهو أحد الوجهني: وهو الصحيح، وقال الكرابيس ( 2)
، روضنة الطنالبني    9/11، العزيز 16 /  ، البيان 9 0 / ، حلية العلماء  9 / الوسيط : انظر 

9/ . 
 .يثبت احلرمة بينهما( ظ)يف ( 9)
 .أبًا له( ظ)يف ( 0 )
 (.ظ)أسقطت من (   )
، 9/100، العزيز  6 /  ، البيان 99 / ، الوسيط  1 /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص  (  )

 .9 1/ ، مغين احملتاج 6 /9روضة الطالبني 
 .منه( ظ)يف (   )
 ".ولده من الزنا فإن نكح مل أفسخه وأكره له يف الورع أن ينكح بنات الذي: "نص يف املختصر على قول الشافع (   )

= 

 لو نزل لبكر لنب

 لو نزل من رجل لنب

لو ولدت من زنًا 
 فأرضعت مولودًا



 448 كتـاب الرضاع

وهلا لنب منه فانقضت عدهتا، وتزوجت فأرض ع ْت مولودًا بذلك )ق امرأته، لَّولو َط
 .( )( )(املرتضع وبني الزوج األول)يثبت احلرمة بني  ( )(اللنب

 ولو ادعت املرأة حرمة الرضاع ب ْين ها وبنني زوجهنا يثبنت حكمنه بشنهادة      
 . (0)(6)(نسنوة  (1)أو أربنع )وامرأتني  رجلني ورجل ( )[أربع نسوة عدول، وبشهادة]

، (  )، ومالنك (  )، والزهنري (0 )، وابنن عبناس  (9)[وابن عمر]، (2)وبه قال عمر
                                                 

= 

وقد حكينا يف النكاح وجهًا أن الزاين ال جيوز له أن ينكح بنت الزنا اليت يعلم أهنا من مائة : "قال الرافع  
 ".فيشبه أي جي ء ذلك الوجه هاهنا

، روضنة  9/100، العزينز   6 /  ، البيان  1 /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص : انظر 
 .9 1/ ، مغين احملتاج 09 /2، النجم الوهاج 6 /9لبني الطا

 .وانقضت عدهتا وهلا لنب منه، فتزوجت مث أرضعت بذلك اللنب مولودًا( ظ)يف (  )
 .الزوج األول وبني املرضع( ت)يف (  )
، 2 /9، روضة الطالبني  2 /9، العزيز 10 /  ، البيان 99 / ، الوسيط  6 /  احلاوي الكبري (  )

 .0  /2الوهاج النجم 
 (.ظ)أسقطة من (  )
 .وبأربع (ظ)يف  (1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
، روضة الطنالبني  9/600، العزيز 1  /  ، البيان  6 /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص ( 0)

 .0  /2، النجم الوهاج 9 /9
يف امرأة شهدت على  أن عمر بن اخلطاب أتى(  1 1 )، برقم  6 /0أخرج البيهق  يف سننه الكربى ( 2)

 .ال حىت يشهد رجالن أو رجل وامرأتان: رجل وامرأته أهنا ارضعتهما قال
 .6/92وانظر أيضًا معرفة السنن واآلاار  
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
شنهادة املنرأة   : عن ابن عباس رض  اهلل عنهما أنه قال(  90  )، برقم  2 /0أخرج عبد الرزاق ( 0 )

 .ذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادهتاالواحدة جائزة يف الرضاع إ
 . جتوز شهادة الواحدة املرضية يف الرضاع والنفاس: فإنه قال(   )
 .6  /  ، البيان ( 90  )، برقم  2 /0مصنف عبد الرزاق : انظر 
 .ولكنه يكف  عند مالك شهادة امرأتني(   )

= 

 ما يثبت به 
 حكم الرضاع

 ته لو طلق امرأ
 وهلا لنب
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ال يقبل شنهادة النسناء علنى    : ؛ خالفًا أليب حنيفة فإنه قال( )، وعطاء( )واألوزاع 
 .( )االنفراد

 .(1)فيه شهادة املرضعة ( )وتقبل
أن  (9)[بناهلل : ](2)[الشناهد : ](0)(أن يقنول ) (6)[من البيان]والبد يف الشهادة 

هذا املولود ارتضع منها مخنس رضنعات متفرقنات يف احلنولني، ووصنل كنل       
ولنو شنهدت امنرأة واحندة بالرضناع فاالحتيناط أن ال        ،(0 )رضعة إىل جوفه

                                                 
= 

 .61 / ، بداية اجملتهد 9  ية ص ، القوانني الفقه00 / ، الكايف البن عبد الرب 1 / املعونة : انظر 
 .1  /0، نيل األوطار 2  / خمتصر اختالف العلماء (  )
 ".ال جتوز من النساء إال أربع: "أخرج البيهق  قوله(  )
، بنرقم  9  / ، ومصننف ابنن أيب شنيبة    ( 1 1 )، برقم  6 /0السنن الكربى للبيهق  : انظر 

، 6/90، ومعرفة السنن واآلاار للبيهقن   ( 92  )، برقم  2 /0، ومصنف عبد الرزاق (  00 )
 .91 / واإلشراف البن املنذر 

 .9  ، خمتصر القدوري ص   ، خمتصر الطحاوي ص2  / خمتصر اختالف العلماء (  )
 .ويقبل (ظ)يف  ( )
فإن شهدت املرضعة على فعل نفسها فشهادهتا مقبولة يف أصح الوجهني، ما مل تدع هبا أجرة الرضناع،  ( 1)

 .أهنا ال تقبل: ويف الوجه الثاين. نصه يف املختصر وهو
، روضنة   9/60، العزينز  01 / ، الوسيط 62 /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص : انظر  

 .116/ ، مغين احملتاج    /2، النجم الوهاج 0 /9الطالبني 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .فيقول( ت)يف ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
وهو ظاهر نص املختصر، وقول األكثرين، وأطلق مجاعة منهم الغزايل أن الشهادة املطلقة على أن بينهما ( 0 )

 .رضاعًا حمرمًا مقبولة
= 

 شهادة املرضعة

 البيان يف 
 الشهادة
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. ( )نكحهنا فاالحتيناط أن يطلقهنا، وال جينب ذلنك      ( )[كنان ]ينكحها، وإن 
 . أعلم واهلل
 

                                                 
= 

، 0 /9، روضنة الطنالبني   06 / ، الوسيط 69 /  ، احلاوي الكبري  0 خمتصر املزين ص : انظر 
 .   /2النجم الوهاج 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .110/ ، مغين احملتاج    /2، النجم الوهاج 0 /9، روضة الطالبني  9/60العزيز (  )
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 ( )اتقَ فَ كتـاب الن  

  

چ  چ  ڇ  ڇ    ]ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ ژ  :تعاىل ( )قوله ( )[واألصل فيه]

 .اآلية (1)ژ( )[ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 .(0)[اآلية (6)ژۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈژ  :وقال اهلل تعاىل]
، أو فقرية (9)(كانت غنية) (2)[سواء]واعلم أن على الزوج نفقة امرأته، وكسوهتا 

 .(0 )مريضة، أو صحيحة
نفقة خادمها،  (  )[يلزمه]، و(  )وإن كانت ممن ُتْخد م مثلها ِلَفْضِلها يلزُمه إخد اُمها

                                                 

 .مجع نفقة، لفظها مأخوذ من اإلنفاق واإلخراج وهو بذل املال وحنوه يف وجه من وجوه اخلري: النفقات(  )
 ".وال يستعمل إال يف اخلري وهلذا ترجم املصنف بالنفقات دون الغرامات: "قال الشربيين 
 .الف أنواعهاومجعت الخت 
 .112/ ، مغين احملتاج0  /2، النجم الوهاج01  / ، عجالة احملتاج   9/ املعجم الوسيط: انظر 
 .قال اهلل( ت)يف (  )  (.ت)أسقطت من (  )

(  ) 

 (.ت)أسقطت من (  )
 .0: الطالق( 1)
 .   : البقرة( 6)
 (.ظ)أسقطت من ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .غنية كانت( ت)يف ( 9)
 . /0 ، العزيز  9 ، 21 /  ، البيان  / ، الوسيط 92 ، التنبيه ص  /1 احلاوي الكبري  (0 )
 .فيه قوالن: وهو املذهب، وبه قطع اجلمهور، وقيل(   )
، 0/9 ، العزيز    /  ، البيان 1 0 / ، حلية العلماء 99 ، التنبيه ص 1/2 احلاوي الكبري : انظر 

 .160/ ، مغين احملتاج   /9روضة الطالبني 
 (.ظ)أسقطت من (   )

 مشروعيتها

 النفقة للمرأة

 اخلادم للمرأة
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مثلنها   ( )، وإن كانت ممن ال خيندم ( )، وال يلزم الزيادة على خادم واحد( )وكسوهتا
  (6)، ولو مرضت هن  أو زمننْت يلزمنه   (1)ختدم نفسها ال يلزمه إخد اُمها ( )[ه ]و

ة ئن املرأة نفسها فنإن كاننت دني   (9)مبا نزلت (2)(وال اعتبار)، (0)إخدامها بكل حال
وإن كانت شريفة، فتواضعت، وخدمت نفسنها ال  ]ال يلزمه إخدامها،  (0 )فتكربت

أنا أخندمك بنفسن    : الزوج (  )فقال (  )[، ولو وجب إخدامها(  )يسقط إخدامها
 (0 )النزوج : (6 )نقولف (1 )(حتتشتم منه)أن ال تقبل يف أصح الوجهني؛ ألهنا  (  )فلها

                                                 

 .  /9، روضة الطالبني 0/9 ، العزيز    /  ، البيان 99 ، التنبيه ص1/2 احلاوي الكبري (  )
، روضة 0/9 ، العزيز    /  ، البيان 1 0 / ، حلية العلماء 99 ، التنبيه ص 1/9 احلاوي الكبري (  )

 .1  /2، النجم الوهاج   /9الطالبني 
 .ختدم( ظ)يف  ( )
 (.ظ)أسقطة من (  )
 .6 /9، روضة الطالبني   /0 ، العزيز 1  /  ، البيان 1/2 احلاوي الكبري ( 1)
 .يلزمه( ظ)يف ( 6)
، مغنين احملتناج   2  /2، النجم الوهاج 6 /9، روضة الطالبني   /0 ، العزيز 1/9 احلاوي الكبري ( 0)

 /169. 
 .واالعتبار( ظ)يف ( 2)
 .ترتب( ظ)يف ( 9)
 .فتكترث( ت)يف ( 0 )
 .  /9، روضة الطالبني 0/9 ، العزيز 1/9 احلاوي الكبري  (  )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .ولو قال( ظ)يف (   )
 .هلا( ظ)يف (   )
 .حتتشمه( ت)يف ( 1 )
 .فيقال( ظ)يف ( 6 )
 .للزوج أنت( ظ)يف ( 0 )
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على خادمها  ( )أو ينفق ( )[هلا خادمًا] ( )هلا خادمًا أو يستأجر ( )باخليار بني أن يشتري
 .(0)أجرة اخلادم، ال يلزمه ذلك (6)أنا أخدم نفس  فأعطين: ، ولو قالت(1)خادمها بإذهنا

وإن ]، حباله ال حباهلا، فإن كان موسرا يلزمه نفقه املوسرين (2)وأما قدر النفقة فيعترب
للزوجة مدان، وللخنادم مند    (0 )[، ونفقة املوسر(9)كان ُمْعِسرًا يلزمه نفقة املعسرين

، وللخادم مٌد أيضًا، ويلنزم علنى املتوسنط    (  )(ونفقة املعسر مد للزوجة)والث، 
وهذا ألن املد أقل ما جينب يف  : ، قال الشافع (  )مد ونصف، وللخادم مد (  )للمرأة

واملتوسنط متنردد   ] فدية األذى عند حلق احملرم شعره، الكفارة، وقد جيب مدان يف
                                                 

 .تشتري( ظ)يف (  )
 .تستأجر( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .تنفق( ظ)يف (  )
أهنا جترب على قبول خدمته، وبه قال أبو إسحاق واختاره : و نقل البغداديني وهو األصح، ويف وجه ااٍنوه( 1)

أن له ذلك فيما ال يستح  منه كغسل الثوب واستقاء املاء دون ما : الشيخ أبو حامد، وقال القفال وغريه
 .يرجع إىل خدمة نفسها

، العزيز    /  ، البيان  01 / ، حلية العلماء 1 ، التعليقة الكربى ص0 /1 احلاوي الكبري : انظر 
 .9  /2، النجم الوهاج 1 /9، روضة الطالبني   /0 

 .أعطيين( ظ)يف ( 6)
، الننجم الوهناج   1 /9، روضة الطنالبني    /0 ، العزيز 99 ، التنبيه ص0 /1 احلاوي الكبري  (0)

2/  9. 
 .يعترب( ت)يف ( 2)
، النجم 0 /9، روضة الطالبني 0/1 ، العزيز  0 /  ، البيان 92 ص، التنبيه 1 /1 احلاوي الكبري  (9)

 .9  /2الوهاج 
 (.ظ)أسقطت من ( 0 )
 .وإن كان معسرًا للزوجة ُمدٌّ( ظ)يف (   )
 .للزوجة( ظ)يف (   )
 .0 /9، روضة الطالبني 0/1 ، العزيز  0 /  ، البيان 92 ، التنبيه ص 0 /1 احلاوي الكبري (   )

 قدر النفقة
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ال يتقدر باملد واملدين، وللحاكم أن يزيد على : ( )وأبو حنيفة ( )، وقال مالك( )بينهما
املدين وينقص من املد على حسب زهادهتا ورغبتها يف العادة، وله التسوية بني الفقنري  

 .وجيوز احُلكم هبذا ( )والغين وهذا هو القياس
والواجب تسليم احلب إليها منع مؤننة    (1)وي عترب جنس النفقة بغالب قوت البلد

 .(0)، وإن تراضيا على عوضه جيوز يف ظاهر املذهب(6)اإلصالح

                                                 

يف دفعه للذي أصاب أهله  وإمنا جعلت أقل الفرض مدًا بالداللة عن رسول اهلل : " األمقال الشافع  يف(  )
يف شهر رمضان بعرق فيه مخسة عشر أو عشرون صاعًا لستني مسكينًا فكان ذلك مدًا مدًا لكل مسكني 
 والعرق مخسة عشر صاعًا على ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقًا ولكن الذي حداه أدخل الشك يف

وإمنا جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين؛ ألن أكثر ما جعل : "احلديث مخسة عشر أو عشرين صاعًا، قال
...". يف فدية الكفارة لألذى مدين لكل مسكني وبينهما وسط فلم أقصر عن هذا ومل أجاوز هذا النيب 
 .1/99األم  :انظر

 .206/   عبد الوهاب ، اإلشراف للقاض61 / ، الذخرية 0  القوانني الفقهية ص (  )
 . 2 /1، املبسوط  0 ، خمتصر القدوري ص    خمتصر الطحاوي ص (  )
 ".أهنا جهة تستحق هبا النفقة فوجب أن تكون معتربة بالكفاية كالنسب وامللك: وحتريره: "قال املاوردي(  )
 .  /1 احلاوي الكبري : انظر 
 .  /9، روضة الطالبني 0/0 ، العزيز 01 /  يان ، الب6 /1 ، احلاوي الكبري 01 خمتصر املزين ص ( 1)

أهنا إن كانت من : وهو أصح الوجوه، ويف وجه ااٍن أنه ال جتب مؤنة إصالحه كالكفارة، ويف وجه االث( 6)
 .وبه قال املاوردي. أهل القرى الذين عادهتم الطحن واخلبز بأنفسهم فال، وإال فنعم

 .   /2، النجم الوهاج  9/1، روضة الطالبني   /0 ، العزيز 6 /1 احلاوي الكبري : انظر 
وهو األصح وهو اختيار أيب إسحاق وهذا إن كان العوض دراهم أو دنانري، ولو اعتاضت خبزًا أو دقيقًا ( 0)

 .أو سويقًا فاملذهب أنه ال جيوز
ني ، روضنة الطنالب    /0 ، العزيز 06 /  ، البيان 92 ، التنبيه ص 0 /1 احلاوي الكبري : انظر 

 . 16/ ، مغين احملتاج  9/1

 جنس النفقة
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ويلزم الدهن لرأسنها والطنني    ( )دام أيضًا على ما هو عادة أهل البلدويلزمه اإل
ة حلفظ بدهنا من مثن الندواء  ، وكل ما حتتاج املرأ( )واملشط وكل ما يراد لتنظيف بدهنا

وال جيب الندهن واملشنط    ( )وأجرة الفصاد والطيب، ال يلزم الزوج وتكون يف ماهلا
إذا تنأذت  : ، وقال القفال رمحه اهلل( )للخادمة؛ ألهنا ال تتزين يف العادة، وتكون شعثة

تحق اخلنادم  سيو (1)اخلادمة بالوسخ واهلوام يلزم هلا ذلك، وإمنا ال يلزم ما يراد املزينة
على املالك أجرة الفصاد ومثن الدواء؛ ألنه إلصالح امللنك وهنذا صنحيح، وهنو     

 .(6)ارناالختي
 تقدر الكسوة وإمنا يلزم ما يلينق حباهلنا يف العنادة، وختتلنف بالصنيف      توال 
واخلادمة حتتاج إىل اخلف ألهنا خترج يف احلوائج إىل السوق فتؤمر بناخلف   ،(0)والشتاء

 ، وختتلف الكسوة بيساره وإعساره ومنا هنو عنادة    (2)م اخلف للزوجةهلا، وال يلز
 ، وال يندفع مثنن   (9)اج والن نْورى أعطاهنا  يب والدِّ زَّمثلها فإن كانت مثلها يلبس اخَل

                                                 

 .  /9، روضة الطالبني 0/0 ، العزيز 06 /  ، البيان 99 ، التنبيه ص 2 /1 احلاوي الكبري  ( )
، روضنة الطنالبني   2 /0 ، العزيز 00 /  ، البيان 9 /1 ، احلاوي الكبري 01 خمتصر املزين ص  ( )

9/ 9. 
 . 9/1، روضة الطالبني 2 /0 ، العزيز 02 /  ن ، البيا99 ، التنبيه ص 9 /1 احلاوي الكبري  ( )
 . 9/1، روضة الطالبني 9 /0 ، العزيز    /  ، البيان 0 /1 ، احلاوي الكبري 01 خمتصر املزين ص  ( )
وجهني يف أنه هل يعط  اخلادمنة  " العدة"استدركه القفال واستحسنوه، وأطلق صاحب : "قال الرافع  (1)

 .ووي يف الروضةونص عليه الن" املشط والدهن
 .2  /2، النجم الوهاج  9/1، روضة الطالبني 9 /0 العزيز : انظر 
 .0 /1 احلاوي الكبري  (6)
 .0 /9، روضة الطالبني   /0 ، العزيز 02 /  ، البيان 99 ، التنبيه ص 0 /1 احلاوي الكبري  (0)
 .9 /9 ، روضة الطالبني0 /0 ، العزيز    /  ، البيان   /1 احلاوي الكبري  (2)
 .وهو األصح من الوجهني، ويف وجه ااٍن عن الشيخ أيب حممد أنه ال يلزم( 9)
 .0 /9، روضة الطالبني   /0 ، العزيز   /1 احلاوي الكبري  

 قدر الكسوة
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ة أو كسناء  ءوخلادمها عبا ( )، ويلزم للنوم قطيفة أو حلاف( )الكسوة إليها إال برضاها
، ولو باعت الكسوة من زوجها بعند  ( )العادة، ويلزم الفراش والوسادة على ( )غليظ

، ولو قبضت الكسوة اليت تكفيها مخسة أشهر فطلقها بعد شنهر  (1)عنالقب، صح البي
ولنو   ،(0)؛ ألهنا جت ء جم ء قوت يوم(6)أو مات ال يسترجع الكسوة يف أصح الوجهني

 ،(2)ت باقيةوإن كان وة باالستعمال يلزمه إخالفها هلامضى الزمان الذي تبلى فيه الكس
 .(9)ولو أهنا أتلفته بتحريق قبل الزمان الذي تبلى فيه مثلها ال يلزمه إخالفها

                                                 

 .9/16، روضة الطالبني /   0 ، العزيز   /1 احلاوي الكبري  ( )
 .2 /9البني ، روضة الط6 /0 ، العزيز 0  /  ، البيان   /1 احلاوي الكبري  ( )

 .9 /9، روضة الطالبني 0 /9، العزيز 100، التنبيه ص1 /1 ، احلاوي الكبري 01 خمتصر املزين ص  ( )

 .وهو األصح من الوجهني(  )
 .2 /9، روضة الطالبني 6 /9، العزيز 0  /  ، البيان 1 /1 ، احلاوي الكبري 01 خمتصر املزين ص : انظر 
 .ال يصح بيعها وهو األصح، وقال ابن احلداد( 1)
، روضنة    /0 ، العزينز  2  /  ، البينان  6 0 / ، حلية العلماء   /1 احلاوي الكبري : انظر 

 .169/ ، مغين احملتاج 10 /2، النجم الوهاج 9/11الطالبني 
 .اعأنه له استردادها؛ ألن الكسوة امت: وهو الصحيح، وهو مبين على القول بأن الكسوة متليك، ويف الوجه الثاين( 6)
 .2/11، روضة الطالبني 1 /0 ، العزيز 0  /  ، البيان 0 /1 احلاوي الكبري : انظر 
 .1 /0 ، العزيز 0  /  ، البيان 0 /1 احلاوي الكبري ( 0)
 .أهنا ال تستحق الكسوة إن كانت باقية: وهو األصح من الوجهني، والوجه الثاين( 2)
لوجهني أن ينظر يف الكسوة فإن بقيت بعند املندة   واألصح عندي من إطالق هذين ا: "وقال املاوردي 

جلودهتا مل تستحق بدهلا ألن اجلودة زيادة وإن بقيت بعدها لصيانة لبسها استحقت بندهلا كمنا لنو    
 . "تلبسها مل

، روضة الطالبني 1 /0 ، العزيز0  /  ، البيان 6 0 / ، حلية العلماء 6 /1 احلاوي الكبري : انظر 
9/16. 

 .9/11، روضة الطالبني 1 /0 ، العزيز0  /  ، البيان 6 /1 بري احلاوي الك (9)
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 .( )كل يوم ( )ويلزم تسليم النفقة يف غداة
 .( )ولو ارتتقت املرأة وتعذر مجاعها ال تسقط نفقتها

ن م سقط ش ءيوال  ( )ولذلك لو سافرت يف حاجتها بإذنه يلزم النفقة يف أصح القولني
ولنو   (1)حقها من النفقة والسكىن والكسوة مبض  الزمان، وال حتتاج إىل فرض القاض 

 .(6)ببينة ا إالناختلفا يف قب، النفقة ملا مضى فعليها اليمني، وال يقبل قوله عليه
ومن نصفه حر ونصفه عبٌد إذا تزوج بإذن سيده فنصف نفقتها يف كسبه ونصفها 

 (0)فه احلر ونفقته نفقة املعسر؛ ألنه مل يكمل فيه احلرينة يف ذمته يؤديها مما يف يده بنص
 .(2)خالفًا للمزين

                                                 

ولو محلها حامل على معىن أول النهار جاز لنه  : "ه  الضحوة وه  مؤنثة، قال يف املصباح املنري الغداة(  )
 .التذكري، واجلمع غدوات

 . 6 املصباح املنري ص : انظر
 . 9/1، روضة الطالبني  /0 ، البيان6 0 / اء ، حلية العلم99 ، التنبيه ص1 /1 احلاوي الكبري ( )
 .9/60، روضة الطالبني 9 /0 ، العزيز  9 /  ، البيان 100، التنبيه ص   /1 احلاوي الكبري  ( )
وهو نص املختصر، ورجحه املاوردي، والقول الثاين أنه ال نفقة هلا، وهو ما قطع به أبو إسنحاق إذ مل  (  )

 .فلها النفقة يكن الزوج معها فإن كان معها
 .وقطع اجلمهور بالوجوب إذا كان الزوج معها، وإن مل يكن معها فاألظهر املنع من النفقة 
، روضة الطالبني 9 /0 ، العزيز 91 /  ، البيان 1 /1 ، احلاوي الكبري 06 خمتصر املزين ص : انظر 

 .16 /2، النجم الوهاج 9/60
 .9/06، روضة الطالبني  0/1 ، العزيز 0 0 / العلماء  ، حلية  / ، الوسيط 0 /1 احلاوي الكبري  (1)
، روضنة الطنالبني   0 /0 ، العزيز  10، التنبيه ص 0 /1 ، احلاوي الكبري 06 خمتصر املزين ص  (6)

9/10. 
 .  /9، روضة الطالبني 0/6 ، العزيز 6 /1 ، احلاوي الكبري 06 خمتصر املزين ص  (0)
 .ف نفقة املعسرجتب عليه نصف نفقة املوسر، ونص (2)
إذا كان تسعة أعشاره حرًا فهو جيعل له تسعة أعشار ما ميلك ويراه مواله النذي  : "قال املزين رمحه اهلل 

 ".أعتق تسعة أعشاره فكيف ال ينفق على قدر سعته؟
 إذا: من مل تكمل فيه احلرية كاململوك، وقال يف كتاب األميان -رمحه اهلل–قد جعل الشافع  : "وقال أيضًا 

= 

 وقت تسليم 
 النفقة

 لو ارتتقت املرأة

 لو سافرت يف 
 حاجتها بإذنه

 لو تزوج املبعض
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ولو أعسر نفقة امرأته فه  باخليار بني املقام علنى النكناح ونفقتنها يكنون     
دينًا يف ذمته إىل أن جيدها وبني أن يفسخ النكاح باحلاكم، ولنيس هلنا أن تفسنخ    

وسنعيد بنن    ( )وأبنو هرينرة   ( )وعلن   ( )، وبه قنال عمنر  ( )النكاح بنفسها
  ( )واحلسننن ( )وسننليمان بننن يسننار، وعطنناء بننن أيب ربنناح  (1)املسننيب

                                                 
= 

كان نصفه حرًا ونصفه عبدًا كفر باإلطعام فجعله كاحلر ببع، احلرية ومل جيعله ببع، احلرينة هاهننا   
كاحلر بل جعله كالعبد فالقياس على أصله ما قلنا من أن احلر منه ينفق بقدر سعته، والعبد منه بقندره،  

العبد بقدر النرق مننه،    أن على احلر منه بقدره يف زكاة الفطر وعلى سيد: وكذا قال يف كتاب الزكاة
 ".فالقياس ما قلنا فتفهموه جتدون كذلك إن شاء اله تعاىل

 .0/0 ، العزيز 60، التعليقة الكربى ص 6 /  ، احلاوي الكبري 06 خمتصر املزين ص  
وهو املذهب وهو ما نص عليه الشافع  يف القدمي واجلديد، والقطع به هو الطريق الراجح عند ابن كنج،  (  )

دي، واملصنف، ورجح الرافع  وتبعه النووي إىل أن أصح الطريقني هو أن املسألة علنى قنولني   واملاور
 .أظهرمها ما قطع به املصنف

، 0  /  ، البيان  10، التنبيه ص 9 /1 ، احلاوي الكبري 06 ، خمتصر املزين ص  0 /1األم : انظر 
 . 2/0، روضة الطالبني 9 /0 العزيز 

أنه كتب إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عنن   عن عمر  60 / 0نن الكربى أخرج البيهق  يف الس(  )
 .نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا عليهم أن يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى

ومصنف ( 0 90 )، برقم 69 / ، ومصنف ابن أيب شيبة 06 /6معرفة السنن واآلاار : أيضًا: وانظر 
 .16 /9احمللى : ، وانظر(6    )رقم ، ب 0/9عبد الرزاق 

 .0  /  ، البيان    /9، املغين  1/1 احلاوي الكبري : انظر(  )
إن أفضنل  : قال عن أيب هريرة عن النيب ( 29 1 )، برقم  0 /0أخرج البيهق  يف سننه الكربى (  )

 ،"الصدقة ما ترك غين واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول
 ...".تقول امرأتك اطعمين أو طلقين ويقول خادمك أطعمين وإال فبعين: أبو هريرة قال  
 .10 /9احمللى : وانظر 
سألت سعيد بن املسنيب  : عن أيب الزناد قال(   90 )، برقم 69 / أخرج ابن أيب شبية يف املصنف ( 1)

 ".يفرق بينهما فقلت سنة فقال سنة: عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته، فقال
= 

 اإلعسار بالنفقة
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رضنن  اهلل عنننهم،  (2)وإسننحاق (0)وأمحنند (6)ومالننك (1)وربيعننة ( )( )ومحنناد
ولنو أعسنر مبنا     (9)وكذلك لو أعسر باأُلْدم والكسوة والسكىن يف أصح النوجهني 

                                                 
= 

 .10 /9، واحمللى  1/1 ، واحلاوي الكبري (21 1 )، برقم 69 /0والبيهق  يف السنن الكربى  
نسب ابن املنذر والعمراين إىل عطاء أنه ال يفرق بينهما، وكذلك أخرج ابنن أيب شنيبة يف املصننف    (  )

رق بينهما ال يف: عن ابن جريج، عن عطاء يف الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال( 0 90 ، برقم 69 / 
،  6 /1، اإلشراف البن املننذر  ( 1   )، برقم 0/91مصنف عبد الرزاق : وانظر. ابتليت فلتصرب

 .   /  البيان 
إذا عجز الرجل عن نفقة : عن احلسن أنه قال( 6 90 )، برقم 69 / أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف (  )

 . 6 /1امرأته مل يفرق بينهما، واإلشراف البن املنذر 
هو العالمة اإلمام فقيه العراق محاد بن سلم أبو إمساعيل الكويف موىل األشعريني أصله من أصبحان، وهو  ( )

روى عن أنس بن مالك، وتفقه بإبراهيم النخع  وحدث عن أيب وائل وزيد بن وهب . من صغار التابعني
ل بن محاد واحلكم بن عتيبة وروى عنه اإلمام أبو حنيفة وابنه إمساعي. وسعيد بن املسيب والشعيب ومجاعة

  .تويف سنة تسع عشر ومائة، وقيل عشرين ومائة. واألعمش ومجاعة
  .1/60، سري أعالم النبالء 69 /0، هتذيب الكمال 2 / التاريخ الكبري : انظر 
سألت محادًا عن رجل تزوج : عن شعبة قال( 2 90 )، برقم 69 / )أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف (  )

 ".يطلقها: فإن مل جيد؟ قال: يؤجل سنة، قلت:  يكن عنده ما ينفق قالامرأة ومل
إذا مل جيد ما ينفق الرجل علنى  : عن معمر عن محاد قال( 12   )، برقم 0/96وأخرج عبد الرزاق  

 .12 /9واحمللى . امرأته يفرق بينهما
 .   /  ، البيان    /9، املغين 9 /1 احلاوي الكبري ( 1)
، مننح   1/ ، بداية اجملتهد 200/ ، اإلشراف للقاض  عبد الوهاب 09 /6بن عبد الرب االستذكار ال( 6)

 .0  / اجلليل 
 .1  / ، الروض املربع 1/120، الفروع    ، زاد املستقنع ص   /9املغين : انظر( 0)
 .   /9، املغين 9 /1 ، احلاوي الكبري  6 /1اإلشراف البن املنذر ( 2)
صح من الوجهني عند األكثرين، أنه ال خيار هلا، وهو ما رجحه الرافع  والننووي،  لو أعسر باألدم فاأل( 9)

إن ساغ للفقراء أكله على الدوام بغري أدم مل تفسخ وإن كان ال ينساغ : "وتوسط املاوردي بينهما فقال
 ".أكله على الدوام إال بأدم فسخت

= 
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ولنو أعسنر بنفقنة اخلنادم      ( )يف ذمته نًاديزاد على نفقة املعسر ال خيار وال يصري 
 .( )يف ذمته دينًاال خيار ويكون 

 نظرين أنظره احلناكم إىل االانة أينام يف    أ: ولو أراد احلاكم فسخ النكاح فقال
 ، مث إن وجد النفقة يف اليوم الثالث مث عجز واسنتنظر ينتم اإلنظنار    ( )أصح القولني

 مينع املرأة يف مندة النثالث منن أن ختنرج     ، وال ( )االاة أيام، وال يزيد على ذلك
مث إذا خرجت للكسنب بالننهار مث    (1)من الدار وتكتسب وإن كان هلا مال تنفق منه

ولنو   (6)عةعادت إىل البيت يف الليل ليس هلا االمتناع من االستمتاع هبا؛ ألهنا زمان الدَّ

                                                 
= 

ال يثبنت هلنا   : ، أصحهما أن هلا اخليار، وقيلأما إذا أعسر بالكسوة فاملذهب أن هلا اخليار، وقيل قوالن 
 .اخليار قواًل واحدًا

 .أما إذا أعسر بالسكن فوجهني، أصحهما اخليار هلا يف فسخ النكاح 
 .9/01، روضة الطالبني  0/1 ، العزيز    /  ، البيان  1/1 احلاوي الكبري : انظر 
 .9/01لطالبني ، روضة ا 0/1 ، العزيز 99 ، التنبيه ص 0  /  البيان (  )

،  0/1 ، العزينز     /  ، البيان 99 ، التنبيه ص 1/10 ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص (  )
 .9/01روضة الطالبني 

 .أنه ال ينظر: وهو قوله يف اجلديد، وهو املذهب، وبه قطع اجلمهور، وقوله يف القدمي(  )
، روضنة الطنالبني   0/10 ، العزيز 1  /  ، البيان 99 ، التنبيه ص 1/11 احلاوي الكبري : انظر 

 . 12/ ، مغين احملتاج 9/00
 .وهو أحد الوجهني، واألصح أن هلا الفسخ وال ميهل مرة أخرى(  )
، الننجم الوهناج   9/00، روضة الطنالبني  0/19 ، العزيز 1  /  ، البيان   / الوسيط : انظر 

2/ 01. 
 .وهو الظاهر املنصوص( 1)
، الننجم  9/02، روضة الطالبني 0/19 ، العزيز 1/16 ، احلاوي الكبري 00  خمتصر املزين ص: انظر 

 .01 /2الوهاج 
 .  0 / ، املعجم الوسيط 6 1املصباح املنري ص: انظر. ه  الراحة واالستقرار والسكون: الّدعة( 6)

 لو قال الزوج 
 أنظرين
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 .( )امتنعت تصري ناشزة ال نفقة هلا
يبينع   ( )[له أن]ه، وجيربه، وبسحي ( )فالقاض  ( )[لقدرةولو امتنع من اإلنفاق مع ا

 .(1)نفقتها ماله يف
الشنافع    (9)فمذهب (2)[حبال] (0)(عليهاحلاكم )غاب مع املال، وال يقدر  (6)فإن

فيه قول آخنر  : ، وقال بع، أصحابنا(  )ال يفرق بينهما لعدم عيب اإلعسار (0 )[أنه]
كما لو تعذر تسليم املبينع   (  )للتعذر (  )[أيضًاالنكاح هاهنا ] (  )(احلاكم يفسخ)أن 

 ( )[االختينار، و ]وهنو   (6 )، ومجاعنة (1 )قبل القب،، وهو اختيار القاض  الطربي
                                                 

 .01 /2، النجم الوهاج 9/02، روضة الطالبني 0/19 ، العزيز 1/16 احلاوي الكبري (  )
 (.ظ)سقطت من أ(  )
 .فاحلاكم( ظ)يف (  )
 (.ت)أسقطت من (  )
 .وهو األظهر من الوجهني( 1)
، النجم الوهاج  9/0، روضة الطالبني 0/10 ، العزيز    /  ، البيان  1/1 احلاوي الكبري : انظر 

2/ 60. 
 .ولو( ظ)يف ( 6)
 .عليه احلاكم( ت)يف ( 0)
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .قال( ظ)يف ( 9)
 (.ظ)طت من أسق( 0 )
 .وهو قول األكثرين، وهو قول الشيخ أيب حامد، وهو األظهر(   )
، العزيز    /  ، البيان 0 0 / ، حلية العلماء  1/1 ، احلاوي الكبري 06 خمتصر املزين ص : انظر 

 . 9/0، روضة الطالبني 0/10 
 .للحاكم الفسخ( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .لتعذر( ت)يف (   )
 . 9/0، روضة الطالبني 0/10 ، العزيز    /  ، البيان 0 0 / العلماء  حلية( 1 )
 .وهو اختيار ابن الصباغ( 6 )

= 

لو امتنع من اإلنفاق 
 مع القدرة

 إن غاب مع املال
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. يف زماننا هذا؛ ألنه يتعذر حتصيل املقصود بكتاب القاض  إىل القاضن  ] ( )الصالح
خ كنان هلنا   ولو رضيت بإعساره، واملقام معه، مث اختارت الفسن ، ( )( )[واهلل أعلم

 .(0)يف املستقبل (6)؛ ألن هلا حقًا(1)[ذلك]
ولو أعسر بصداقها فإن كان قبل الدخول؛ فلها اخليار يف طلب الفسخ واملقنام يف  

؛ ألن املهنر  (0 )خيار يف أصح القنولني  (9)وإن كان بعد الدخول فال، (2)أصح القولني
 (  )[القنول ]الفتوى هبذا وجيوز  (  )(  )[وهذا دليل ظاهر]يقابل الوطئات املستقبلة، 

                                                 
= 

 . 9/0، روضة الطالبني 0/10 ، العزيز    /  البيان : انظر
 (.ت)أسقطت من (  )
 .املصلحة( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .اختيار ابن أخت القاض  نص الرافع  والنووي والدمريي عل هذا االختيار، وهو(  )
 .62 /2، النجم الوهاج  9/0، روضة الطالبني 0/10 العزيز : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 1)
 .حتمًا( ت)يف ( 6)
، النجم الوهاج 9/02، روضة الطالبني 0/19 ، العزيز 1/19 ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص ( 0)

2/ 06. 
 هريرة واألكثرين، وقطع به الشيخ أبو حامد، وهو املذهب، واختار اختيار أيب إسحاق املروزي وابن أيب( 2)

 .بأنه ال خيار هلا قبل الدخول: املزين القول الثاين
 .9/01، روضة الطالبني  0/1 ، العزيز 1/12 ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص  
 .ال( ت)يف ( 9)
 .وهو املذهب( 0 )
 . 0 /2، النجم الوهاج 9/01، روضة الطالبني  0/1 ، العزيز 1/12 احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من  (  )
 . 0/1 ، العزيز 1/12 احلاوي الكبري (   )
 (.ظ)أسقطت من  (  )

 اإلعسار
 بالصداق 
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بصنداقها  )النزوج   ( )، وعلى هذا لو كانت الزوجة أمنة، وأعسنر  ( )عند املصلحة
 .(6)(1)[دون السيد] ( )(يف املهر للسيد ويف النفقة لألمة)فاخليار  ( )(ونفقتها

أنه مل يكن محل فله الرجوع عليها  (2)احلامل بأمر احلاكم مث (0)ولو أنفق على البائن
منن  )ولو أنفنق عليهنا   ، (9)ت؛ ألن نفقتها كانت بسبب احلمل، ومل يكنمبا أخذ
 .(  )، ال يرجع عليها؛ ألنه تربع هبا(  )[وطلبها]أمر احلاكم،  (0 )(دون

وجتب نفقة األقارب من اآلباء، واألجداد؛ وإن ع َلنوا، واألوالد؛ وإن   (  )[فصل]
، (  )(منن ِقب نل األب  )م، واجلد س ِفُلوا ذكورًا كانوا أو إنااًا، فتجب نفقة األب، واأل

، والبنني، والبنات، وأوالدهم، وال جتب نفقة غريهنم منن   (1 )(من قبل األم)واجلد 

                                                 

 .الصالح( ظ)يف  ( )
 .فأعسر( ظ)يف (  )
 .بنفقتها ومهرها( ت)يف (  )
 .للسيد يف املهر ولألمة يف النفقة( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .9/09، روضة الطالبني  0/6 ، العزيز 1 / ، الوسيط  0 ص الوجيز( 6)

 .البائنة( ظ)يف ( 0)
 .مث كان(: ظ)يف  (2)
، 6 /0 ، العزينز     /  ، البيان  0 ، الوجيز ص 1/62 ، احلاوي الكبري 00 خمتصر املزين ص ( 9)

 .9/69روضة الطالبني 
 .بدون( ظ)يف ( 0 )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .9/69، روضة الطالبني 6 /0 ، العزيز    /  ، البيان 1/62 احلاوي الكبري (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .أب األم( ظ)يف (   )
 .أب األب( ظ)يف ( 1 )

 لو أنفق على 
 البائن احلامل 
 مث مل يكن محل

 نفقة األقارب
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، وجتنب  ( )؛ خالفًا أليب حنيفة رض  اهلل عننه ( )اإلخوة، واألخوات، وذوي احملارم
 .(1)( )وليلته ( )نفقاهتم يف كسبه إذا فضل عن قوت يومه

، ولو كان ولده بالغًا، فنإن  (6)لده الصغري بكل حالوعلى ما ذكرنا جتب نفقة و
، وإن كان صحيحًا قادرًا علنى  (9)يلزمه نفقته (2)ال يقدر على االكتساب (0)كان زمنًا
األب الصنحيح إذا   (  )[كذلك]، و(  )ال يلزمه نفقته يف أصح القولني (0 )االكتساب

 .( )يلزمه نفقته ( )[ال] (1 )على االكتساب (  )يقدر (  )[كان]
                                                 

، أسنىن   9/2، روضة الطنالبني  0/61 ، العزيز 0 / ، الوسيط  0 ، الوجيز ص  10التنبيه ص (  )
 .   / املطالب 

 .منه، إذا كان صغريًا فقريًا فعند أيب حنيفة، النفقة واجبة لكل ذي رحم(  )
 . 0 ، خمتصر القدوري ص    خمتصر الطحاوي ص : انظر 
 .ليلة( ت)يف (   )  .يوم( ت)يف (  )

(  ) 

، الننجم   9/2، روضة الطنالبني  0/66 ، العزيز  1 /  ، البيان 0 / ، الوسيط  0 الوجيز ص ( 1)
 .20 /2الوهاج 

،  1 /  ، البينان  6 / ، الوسيط  10، التنبيه ص 1/06 ، احلاوي الكبري 02 خمتصر املزين ص ( 6)
 . 9/2، روضة الطالبني 0/62 العزيز 

 .مما( ت)يف ( 0)
 .الكسب( ظ)يف ( 2)
، البينان    0 / ، حلينة العلمناء    10، التنبيه ص  1/2 ، احلاوي الكبري 02 خمتصر املزين ص  (9)

 .0/62 ، العزيز  1 /  
 .الكسب( ظ)يف ( 0 )
والقول الثاين أهنا تب ويف طريق اانية القطع بنالقول األول،  " وهو أصح عند األصحاب: "رافع قال ال(   )

 .ومل يذكر املاوردي غريه
 . 9/2، روضة الطالبني 0/62 ، العزيز  1 /  ، البيان  10، التنبيه ص 1/29 احلاوي الكبري  
 (.ظ)أسقطت من (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .قدر( ظ)يف (   )
 .الكسب( ظ)يف ( 1 )

 نفقة الولد
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فلنألب أن   كان ماله غائبًا (6)، فإن(1)ماله ( )نفقته من ( )ولو كان للصغري مال يلزمه
 .(2)من ماله إذا قدر (0)ينفق من مال نفسه عليه بنية القرض مث يأخذ عوضه
 (9)[والصحيح من القنولني أننه  ]وأوالهم باإلنفاق على املرء ولده، مث ولد ولده، 

يف أصنح  ] (  )[باإلنفناق ]ان فناالبن أوىل  موسنر  (  )اجتمع ابن، وبننت  (0 )إذا
، مث اجلد؛ ألننه أوىل  (1 )، مث األب(  )، ذكره القاض  أبو حامد، مث البنت(  )[القولني

                                                 
= 

 (.ظ)أسقطت من  ( )
 .هو ما رجحه الشريازي، ورجح الرافع  والنووي والدمريي القول الثاين، وهو وجوب النفقة للوالدين(  )
، 0/62 ، العزينز   1 /  ، البيان   0 / ، حلية العلماء  10، التنبيه ص 1/29 احلاوي الكبري  

 . 2 /2، النجم الوهاج  9/2روضة الطالبني 
 .يلزم( ت) يف ( )
 .يف( ت)يف  ( )
 .9/21، روضة الطالبني 0/60 ، العزيز 1 /  ، البيان  1/2 ، احلاوي الكبري02 خمتصر املزين ص( 1)
 .ولو( 6)

 .عوضها( ظ)يف ( 0)
 . 2 /2، النجم الوهاج 1/21 احلاوي الكبري ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .ولو( ظ)يف ( 0 )
 .وابنة( ت)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
أن النفقة عليهمنا، وهنو قنول    : وهو اختيار العراقيني، وقطع به املاوردي والشاش ، والقول الثاين(   )

 .اخلراسانيني
، روضة الطالبني 9/00، العزيز  1 /  ، البيان   0 / ، حلية العلماء 1/90 احلاوي الكبري : انظر 

 .29 /2، النجم الوهاج 9/90
األب أوىل، : والثناين . ما ذكنره املصننف  : أحدها: اع أب وابن موسران ففيه االاة أوجهعند اجتم( 1 )

= 

أوىل الناس باإلنفاق 
 على املرء
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، مث اجلد من قبل األم، مث اجلدة من قبل األب، مث اجلدة من قبل ( )األم، مث األمبالتعصيب من 
األب نفقنة زوجنة    (1)يلنزم وال  ،( )عليه نفقة زوجة األب واجلد ( )وجيب ،( )األم

                                                 
= 

 .أهنما يستويان، واألصح من األوجه أهنا على االبن كما قطع به املصنف: والثالث
،  0/2 ، العزينز   1 /  ، البيان   0 / ، حلية العلماء 9 / ، الوسيط  1/9 احلاوي الكبري  

 .90 /2، النجم الوهاج  9/9روضة الطالبني 
وهو املذهب، ويف وجه ااٍن أنه على األم لقرهبا، ويف وجه االث أنه عليها االاًا، . اجلد هنا هو أب األب(  )

وللشافع  نص علنى أن أب األب أوىل منن األم، ومل   : "ويف وجه رابع أنه عليهما نصفني، قال الغزايل
 ".تصححه األئمة

، روضنة الطنالبني   0/09 ، العزيز   0 / ، حلية العلماء 9 / ط ، الوسي1/02 احلاوي الكبري  
 .29 /2، النجم الوهاج  9/9

إن اجتمع اانان من األجداد واجلدات فإن كان أحدمها يديل باآلخر فالنفقة على القريب، وإال ففيه مخسة (  )
 .أوجه، أرجحها اعتبار القرب

 .والثاين اعتبار اإلرث 
ية املال، فإن مل تكن لواحد منهما والية وأحدمها يديل بالويل أو هو أقنرب إدالًء  االعتبار بوال: والثالث 

 .بالويل فالنفقة عليه، فإن استويا يف اإلدالء به وجودًا وعدمًا اعترب فيه القرب
 .االعتبار بالذكورة فالنفقة على الذكر أو املديل بذكر: والرابع 
 .اختص هبا أحدمها فالنفقة عليه وإال اعترب القرب اعتبار اإلرث والذكورة معًا فإن: واخلامس 
فإن اجتمع أب األب وأب األم سوينا بينهما إن اعتربنا القرب، وإن اعتربنا اإلرث أو الوالية فالنفقة على  

 .أب األب
 .وإن اجتمعت أم األب وأم األم سوينا بينهما، إن اعتربنا القرب إن اعتربنا الوالية فه  على أم األب 
 .29 /2، النجم الوهاج  9/9، روضة الطالبني 0/20 ، العزيز 9 / الوسيط : ظران 
 .جتب( ظ)يف (  )
، 126/ ، مغين احملتاج 9/26، روضة الطالبني 0/00 ، العزيز 0 / ، الوسيط 1/29 احلاوي الكبري  ( )

 .126/ ، مغين احملتاج    / أسىن املطالب 
 .جتب على( ظ)يف ( 1)
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 .( )االبن
أحدمها، فناألم أوىل يف أصنح    ( )ولو كان له أبوان، وهو ال يقدر إال على نفقة

 .( )الوجهني؛ ألن حرمتها آكد، وه  ضعيفة
، وإذا كنان  ( )ولو كان له ابن صغري، وأب حمتاج فاالبن الصغري أوىل منن األب 

 (6)وىل؛ ألن حقه أعظم، واالبن يكتف  بالسؤال منن أ ُنِمنا فاألب الزَِّمكبريًا ز  (1)األب
 .(0)اسنالن

؛ ألّنها جتب على طريق (0 )مدََّقالزوجة ُت (9)فنفقة (2)[ولو كانت زوجة، وأقارب]

                                                 

 .ني، والوجه الثاين أنه يلزم األب نفقة زوجة األموهو أصح الوجه(  )
، مغنين     / ، أسىن املطالب 9/26، روضة الطالبني  0/0 ، العزيز 1/29 احلاوي الكبري : انظر 

 .126/ احملتاج 
 .إنفاق( ظ)يف (  )
 .وهو األصح كما رجحه الرافع  والنووي(  )
 .ية بينهماالتسو: تقدمي األب، والوجه الثالث: والوجه الثاين 
، الننجم الوهناج   9/91، روضة الطنالبني   0/2 ، العزيز 19 /  ، البيان  1/9 احلاوي الكبري  

2/ 9 . 
، أسىن املطالنب  9/91، روضة الطالبني  0/2 ، العزيز 60 /  البيان : انظرقاله الشيخ أبو حامد، (  )

 /  6. 
 .االبن( ت)يف ( 1)
 .عن( ظ)يف ( 6)
 .االبن أوىل، وقيل يستويان وهو اختيار القفالويف وجه ااٍن أن ( 0)
 .6  / ، أسىن املطالب 9/91، روضة الطالبني  0/2 ، العزيز  6 /  البيان : انظر 
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .ونفقه( ظ)يف ( 9)
 .يقدم( ت)يف ( 0 )

 لو كان ال يقدر 
 إال على نفقة 
 أحد والديه

لو كان له ابن صغري 
 وأب حمتاج

لو كان له ولدان أحدمها 
 رضيع واآلخر مراهق

 لو كان له 
 زوجة وأقارب
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 .( )وضنالع
 .( )الظاهر ( )ولو كان له ولدان رضيع، ومراهق فالرضيع أوىل للعجز

، وللزوجة أخذ قدر النفقة ( )فقةوجيوز للحاكم أن يبيع عقاره عند االمتناع من الن
 .(1)من ماله عند االمتناع

ة، فقنرية  ئاملرأة على إرضاع ولدها شريفة كانت، أو دني (0)رب ْجوال ُت (6)[فصل]
من ]اختارت اإلرضاع فه  أوىل  (  )، وإن(0 )ةَقلََّطأو ُم (9)أو غنية زوجة (2)[كانت]

يف أصح النوجهني،   (  )[هبا]اع ذلك لالستمت (  )، وليس للزوج منعها من(  )[غريها

                                                 

، 90 /2، الننجم الوهناج    9/9، روضة الطالبني  0/2 ، العزيز 0 / ، الوسيط 01 الوجيز ص (  )
 . 19/ ، مغين احملتاج 6  / أسىن املطالب 

 .العجز( ت)يف (  )
 .6  / ، أسىن املطالب  9/9، روضة الطالبني  0/2 ، العزيز 1/21 احلاوي الكبري (  )
، مغين  2 /2، النجم الوهاج 29  / ، عجالة احملتاج 1/96 ، احلاوي الكبري 02 خمتصر املزين ص (  )

 .126/ احملتاج 
 .ح الوجهني، ورجحه الغزايل يف الوجيز، والرافع  والنوويوهو أص( 1)
 .9/20، روضة الطالبني  0/0 ، العزيز 0 / ، الوسيط  0 الوجيز ص : انظر 
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .جيرب( ت)يف ( 0)
 (.ت)أسقطت من ( 2)
 .مزوجة( ظ)يف ( 9)
،  0/0 ، العزينز   6 /  ن ، البيا2 / ، الوسيط 1/96 ، احلاوي الكبري 02 خمتصر املزين ص ( 0 )

 .9/22روضة الطالبني 
 .ولو( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .عن( ظ)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )

 بيع العقار يف النفقة

إجبار املرأة على 
 الرضاع
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ولو طلبت األجرة فليس هلا ذلك، وال جينوز   ( )وغريه ( )وهو اختيار القاض  الطربي
األم علنى   ُرب ن ْجُت: ال رمحه اهللفَّ، وقال الَق( )استئجارها؛ ألهنا مستحقة املنفعة للزوج

 وهنذا صنحيح، إن مل  ، (6)طلب األجرة (1)ألن الولد ال يعيش دونه، وهلا؛ ( )أب إرضاع اللِّ
 .( )عليها عند عجز األب (2)نيعَّت ي  (0)يكتف الولد بغريها، ولكن ال يلزم األجرة؛ ألنه

                                                 

 .نص على هذا االختيار الرافع  والنووي، ونصل على أنه قطع به يف اجملرد(  )
 .9/22، روضة الطالبني  /0 العزيز : انظر 
 .لشريازي واجلرجاين ورجحه النوويوقطع به احملامل  والفوراين وا(  )
له منعها ألنه يستحق االستمتاع يف األوقات املصروفة إىل اإلرضاع، : وقال الشيخ أبو حامد اإلسفراييين 

 .ولكنه يكره له املنع، ورجحه الغزايل والرافع 
أوقاته كان أن ينظر يف سبب املنع فإن كان ألجل االستمتاع، ويف : الصحيح"و: وقال القاض  املاوردي 

 ".له منعها من رضاعه؛ ألنه يقصد الضرر إذا منع لغري االستمتاع وال يقصد إذا منع لالستمتاع
، العزينز  9 / ، الوسنيط   10، التنبينه ص   1 ، التعليقة الكربى ص1/90 احلاوي الكبري : انظر 

احملتناج   ، مغنين 26 /2، النجم الوهناج  90  / ، عجالة احملتاج 9/22، روضة الطالبني  0/0 
 /129. 

وهو قول العراقيني، يف وجه اان وهو األصح، اجلواز ومل يذكر الشيخ أبو حامد، وابن الصنباغ غنريه،   (  )
 .ورجحه العمراين والرافع  والنووي

، روضنة الطنالبني    0/0 ، العزيز 61 /  ، البيان   0 / ، حلية العلماء 1/92 احلاوي الكبري  
 .129/ مغين احملتاج ، 20 /2، النجم الوهاج 9/29

حلبت ِلب َأه نا،  : مهموز مقصور بوزن ِعنضب، وهو أول اللبني عند الوالدة، وَلب ْأُت الشاة َأْلُبوئها: اللَِّبَأ(  )
 .أرضعته اللِّب َأ: وَأْلب ْأُتُه

 .60 / ، املطلع على أبواب املقنع 6  املصباح املنري ص 
 .له( ت)يف ( 1)
 . والعمراين والرافع  والنوويوهو ما قطع به الغزايل( 6)
،  0/0 ، العزينز   6 /  ، البيان 2 / ، الوسيط  0 ، الوجيز ص 1/99 احلاوي الكبري : انظر 

 .9/22روضة الطالبني 
 .ألهنا( ت)يف ( 0)
 .تتعني( ت)يف ( 2)
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 وروى عبند اهلل  ] ( )ولو افترق الزوجنان فناألم أوىل بالولند منا مل تتنزوج     
 جنرة  ، وهلنا طلنب األُ  ( )( )([جبولندها منا مل تتنزوَّ    املرأة أحنقُّ ) وُرْمبن ع ا

فنإن   (0)جنرة هلنا أُ  (6)إال أن جيد األب مرضعة بغري ش ء فال يكنون ؛ (1)ضاعللرِّ
                                                 

= 

رى نفقتنه إذا  ال أجرة هلا؛ ألنه حق ت عيَّن عليها، وعجز األب عنه، فجري جمن : ولو قيل: "قال املاوردي(  )
: عسر األب وأيسرت، لكان له وجه، وجعل الرافع  هذا االحتمال وجهًا، وتبعه النووي، وقال الدمريي

 ".وبه جزم صاحب الكايف"
 .21 /2، النجم الوهاج 9/22، روضة الطالبني  0/0 ، العزيز 1/99 احلاوي الكبري : انظر 
، روضة الطنالبني   2 /  ، البيان   / لوسيط ، ا00 /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص (  )

 . 9 /2، النجم الوهاج 9/29
 (.ت)أسقطت من (  )
: حدانا حممود بن خالد السلم ، قال حندانا : ، قال(06  )، برقم 1  أخرجه أبو داود يف سننه ص (  )

اهلل بنن  حداين عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبند  : قال -يعين األوزاع –الوليد بن أيب عمرو 
يا رسول اهلل إن ابين هذا كان بطين له وعاء، وادي  له سقاء، وحجري له حواء، : عمرو، أن امرأة قالت

أخرجه أمحد (. أنت أحق به ما مل تنكحي: )وإن أباه َطلَّقين وأراد أن ينتزعته مين، فقال هلا رسول اهلل 
يق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، من طر( 0 2 )، برقم 1  / يف املسند، واحلاكم يف املستدرك 

 .حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: وقال
 (.  11 )، برقم  /2والبيهق  يف الكربى  
 (.662 )، برقم 0 / وابن حجر يف تلخيص احلبري  
 .9/29، روضة الطالبني 0/01 ، العزيز 66 /  ، البيان 1/99 احلاوي الكبري ( 1)
 .تكون( ظ)يف ( 6)
قطع به بن سريج وأبو إسحاق وابن أيب هريرة واإلصطخري، وهو املذهب، ويف طريق أخنرى  وهو ما ( 0)

 .رجحها ابن الوكيل وابن سلمة والرافع  والنووي أن منها قوالن، أظهرمها ما قدمنا
أن األم أحق برضاعه بأجرة املثنل إن وجند األب   : ما حكاه املزين عنه أنه قال يف موضع آخر: والثاين 

وهو ما صححه الشريازي يف التنبيه، وقال أبو إسحاق عن هذا القول بأنه ال يعرف يف ش ء من  متطوعًا،
 .كتب الشافع  رمحه اهلل

، 0/01 ، العزينز  60 /  ، البينان  2 / ، الوسيط  10، التنبيه ص 1/99 احلاوي الكبري : انظر 
= 

 ضانة األحق حب
 الولد
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 .( )تنازعا فالقول قول األب مع ميينه أنه جيد امرأة ترضعه بال أجرة
 (6)[منع  أن يكون]الولد بني  (1)ريسنني خي ( )أو مثاين ( )[سنني] ( )مث إذا بلغ الولد سبع

ختار األم ُنِقَل إليهنا وال يلنزم هنذا    ، فإن اختار األب، مث ا(2)(0)(أو مع األم)األب 
، فيترك (  )فيدل على نقصان متييز (  )منه ذاك (0 )، قال القفال إال أن يتكرر(9)االختيار

 ( )[به] ( )سنني ليس على التخيري، واملراد ( )، وقولنا سبع سنني أو مثاين(  )يد األم يف
                                                 

= 

 .129/ ، مغين احملتاج 20 /2، النجم الوهاج 9/29روضة الطالبني 
، الننجم الوهناج   9/29، روضة الطنالبني  0/01 ، العزيز 60 /  ، البيان 1/99 احلاوي الكبري  ( )

 .190/ ، مغين احملتاج 20 /2
  .سبعًا( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من  ( )
 .مثان( ظ)يف (  )
راب وإذا أضفت الثمانية إىل مؤنث تثبت الياء، ابوهتا يف القاض ، وأعنرب إعن  : "قال يف املصباح املنري 

عندي من النساء : جاء مثاين نسوٍة ورأيت مثاين نسوٍة، تظهر الفتحة، وإذا مل تضف قلت: املنقوص، تقول
 ".مثاٍن ومررت منهن بثماٍن

 .خيتر( ت)يف ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 .واألم( ظ)يف ( 0)
، 20 /  ان ، البين  0 / ، حلية العلماء   / ، الوسيط 101، التنبيه ص  0 /1 احلاوي الكبري  (2)

 . 0 /9روضة الطالبني 
، 0/96 ، العزينز  29 /  ، البيان   / ، الوسيط    /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص ( 9)

 .06 /2، النجم الوهاج 91  / ، عجالة احملتاج  0 /9روضة الطالبني 
 .ذلك( ظ)يف ( 1)  .تكرر( ظ)يف ( 0 )

 .ذلك( ظ)يف (   )

 .متييزه( ظ)يف (   )
 .ونسبه ابن املقن إىل األصحاب، وقطع به الغزايل والرافع  والنووي، والدمريي(   )
 .فعلى هذا أبدًا مىت اختار أن يتحول إىل اآلخر حول إليه: وقال الشيخ أبو حامد 
 .أن القاض  خيتار له خريمها: ويف وجٍه 

 إذا بلغ الولد 
 سبع سنني
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، (6)سنني ني يظهر يف مثاينيف سبع سن (1)الصحيح، فإن مل يظهر ذلك ( )أن يظهر متييزه
فنإن افتنرق    (2)يف بلد واحد، وكانا ُحرين مسلمني مأمونني (0)وهذا التخيري إذا كانا
، وهنو  (0 )مبسافة القصر يف أصح الوجهني عندي (9)(وال اعتبار)البلدان فاألب أوىل 

                                                 
= 

 .مثان( ظ)يف (  )
 .بل مرادنا( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .يزهمت( ظ)يف (  )
 .ذلك من( ظ)يف ( 1)
 ".وال ننظر إىل سبع سنني، بل نتبع التمييز: "قال الغزايل( 6)
وقند   -رمحهم اهلل–وسن التمييز يف الغالب سبع أو مثاٍن على التقريب، قال األصحاب : "وقال الرافع  

وذكره النووي ". هيتقدم التمييز على سبع وقد يتأخر عن مثاٍن، واحلكم يدار على نفس التمييز ال على سن
 .يف الروضة

 . 0 /9، روضة الطالبني 0/91 ، العزيز   / الوسيط : انظر 
 .كان( ت)يف ( 0)
وهناك شرط خامس ذكره املاوردي وغريه وهو العقل الذي تصح بنه   هذه الشروط املعتربة يف األبوين،( 2)

 .وختتص األم بشرط سادس وهو أن تكون خلية عن زوٍج. الوالية
 .9/92، روضة الطالبني 0/20 ، العزيز   / ، الوسيط 106، التنبيه ص 01 /1 الكبري احلاوي  
 .واالعتبار( ظ)يف ( 9)
أن : والوجه الثناين . وهو األصح عند ابن الصباغ أيضًا، ورجحه الشاش  والرافع  والنووي والشربيين( 0 )

من بلدة واحدة، وهو اختيار الشنيخ  السفر إىل دون مسافة القصر ال يؤار ويكونان كاملقيمني يف حملتني 
إن كانت مسنافة  : "أيب حامد، والقاض  املاوردي، ونقل الدمريي عن القفال أنه قال يف شرح التلخيص
 ".تشق معها الزيارة كالفرسخني والثالاة فكالبعيد، وما دون ذلك يف حكم اإلقامة

 ".وهو حسن: "مث قال 
، العزينز   9 /  ، البينان  2 0 / ، حلية العلماء   / ، الوسيط 00 /1 احلاوي الكبري : انظر 

 .600/ ، مغين احملتاج 0  /2، النجم الوهاج 00 /9، روضة الطالبني 0/92 
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 .( )وأمحد ( )مالك ( )قول
 (6)[تعلنيم ]اج إىل الكتاب، أو واإلخر (1)تأديبه ( )ولو اختار األم ال مينع األب من

 .(2)إىل أمه يوأ، وي(0)الصناعة إن كان من أهلها

 (  )، وإن كاننت (0 )أمه وإتيان األم إيناه  (9)لو اختار أباه مل يكن له منعه من إتيانو
 (  )[فتؤمر]أمها من إتياهنا، وال يلزم أباها إخراجها إليها إال أن مترض  (  )جارية مل مينع

، وال متنع (6 )ولو ماتت البنت مل متنع األم من أن تليها حىت ُتدفن ،(1 )دةعائ (  )بإتياهنا
                                                 

 .اختيار( ت)يف (  )
 .  2/ اإلشراف للقاض  عبد الوهاب (  )
 .10 / ، الروض املربع 2 1/6، الفروع 1  ، زاد املستقنع ص 01 /9املغين (  )
 .عن( ظ)يف (  )
 .تأدبه( ت)يف ( 1)
 (.ت)أسقطت من ( 6)
 .أهله( ظ)يف ( 0)
، 0/90 ، العزينز  29 /  ، البيان   / ، الوسيط    /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص ( 2)

 .02 /2، النجم الوهاج 01 /9روضة الطالبني 
 .إتيانه إىل( ظ)يف ( 9)
، حلينة العلمناء     / ، الوسيط 106بيه ص ، التن   /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص  (0 )

 .96  / ، عجالة احملتاج  0 /9، روضة الطالبني 0/96 ، العزيز 2 0 / 
 .كان( ظ)يف (   )
 .متنع( ت)يف (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
 .فتأتيها( ظ)يف (   )
، 29 /  ، البيان   / ، الوسيط 106، التنبيه ص    /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص  (1 )

 .00 /2، النجم الوهاج  0 /9، روضة الطالبني 0/96 العزيز 
، عجالنة   0 /9، روضة الطالبني 0/96 ، العزيز    /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص  (6 )

= 

 لو اختار األم

 لو اختار األب
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 .( )يف مننزل أبيها ( )أيضًا من أن تل  متريضها
وبنني  ] ( )بينها ( )ولو كانت أم ولد فأعتقها السيد، وبلغ الولد سن التخييز خيري

 سبع سنني، فإذا بلغ فاألم أوىل بالولد من السيد إىل (0)ولو مل تعتق ،(6)(1)[السيد األب
، وإن كان ظاهر (0 )للمصلحة (9)(وهو االختيار)، (2)سبعًا فاألب أوىل ذكره أبو حامد

 .(  )يف احلضانة (  )املذهب أنه ال حق للملوك

                                                 
= 

 .199/ ، مغين احملتاج 96  / احملتاج 
 .مبريضها( ت)يف (  )
، الننجم   0 /9، روضة الطنالبني  0/96  ، العزيز   /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص  ( )

 .199/ ، مغين احملتاج 00 /2الوهاج 
 .خيتر( ت)يف (  )
 .بينهما( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من ( 1)
 .وذلك ألهنا أصبت حرة( 6)
، مغين  0 /2، النجم الوهاج  0 /9، روضة الطالبني  0/9 ، العزيز 01 /1 احلاوي الكبري : انظر 

 .190/ احملتاج 
 .يعتق( ظ)يف ( 0)
، 0/29 هذا الوجه حك  عن الشيخ أيب حامد اإلسفراييين، نص على ذلك الرافع  والنووي، العزينز  ( 2)

 .9/99روضة الطالبني 
 .واالختيار هذا( ت)يف ( 9)
 .0/29 نص على هذا االختيار الرافع ، العزيز  (0 )
 .للملوك( ت)يف (   )
وقطع به املناوردي   -رمحه اهلل–لذي أورده الشيخ أبو عل  وهو الصحيح املشهور من الوجهني، وهو ا (  )

 .والغزايل والعمراين
، 0/29 ، العزيز 01 /0 ، البيان   / ، الوسيط 01 ، الوجيز ص 01 /1 احلاوي الكبري : انظر 

 .9/99روضة الطالبني 

حق أم الولد يف 
 احلضانة
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 .( )( )به كالصغري ( )ولو كان الولد خمبواًل فاألم أحق
 ن عنند أحند   وإذا بلغ الغالم ويل نفسه إذا كان رشيدًا، وال جيرب على أن يكنو 

 .( )واالختيار له ِبرَّمها وترك فراقهمااألبوين 
 فتكنون منع   ]أحد األبوين حنىت تتنزوج    (1)ولو بلغت اجلارية تؤمر أن تكون مع

 ولنو اختنارت االنفنراد يكنره هلنا ذلنك، وال جتنرب         (0)(6)[زوجها؛ ألهنا عنورة 
 طلقها فاألوىل هلنا  مث ، ولو تزوجت وأصاهبا زوجها(0 )مع أحدمها (9)أن تكون (2)[على]
 ،(  )؛ ألهننا اختنرت الرجنال   (  )أبيها، وال يكره هلا مفارقتهما]مع  (  )تكون أن

                                                 

 .أوىل( ظ)يف (  )
 .كما يف الصغري( ظ)يف (  )
،  0/9 ، العزينز    / ، الوسيط 106، التنبيه ص    /1 ري ، احلاوي الكب09 خمتصر املزين ص (  )

 . 9 /2، النجم الوهاج  0 /9روضة الطالبني 
،  0 /  ، البيان   / ، الوسيط 106، التنبيه ص 1  /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص  ( )

 . 0 /9، روضة الطالبني  0/9 العزيز 
 .عند( ظ)يف ( 1)
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
، روضنة الطنالبني    0/9 ، العزيز 106، التنبيه ص 1  /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص  (0)

9/ 0 . 
 (.ظ)أسقطت من ( 2)
 .يكون( ظ)يف ( 9)
وهبذا الوجه قطع العراقيون، ويف وجه ااٍن قطع به الغزايل وغريه، أهنا جترب على أن تكون مع أحندمها،  ( 0 )

 .ذهبوقال القاض  ابن كج هو ظاهر امل
 . 0 /9، روضة الطالبني  0/9 ، العزيز  0 /  ، البيان   / ، الوسيط 1  /1 احلاوي الكبري  
 .يكون( ظ)يف (   )
،  0/9 ، العزيز  0 /  ، البيان   / ، الوسيط 1  /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص  (  )

 . 0 /9روضة الطالبني 
 ".ألهنا قد جربت الرجال: "ل يف البيانوقا". ألهنا قد خربت: "قال يف احلاوي(   )

= 

 لو كان الولد خمبواًل

 إذا بلغ الغالم

 إذا بلغت اجلارية
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 كنننننننننننننننننان ولنننننننننننننننننو
أحد أبويها، وليس هلنا أن تسنكن حينث شناءت؛      ( )[هبا ريبة جترب أن تكون مع

 . ( ) ةنللمصلح
 ، فنإن مل يكنن   (1)مث ينظنر  ( )من احلضانة ( )هاققة سقط حلََّطولو تزوجت امُل

 أمهننا أوىل إن مل يكننن  (0)(وإن كننان هلننا أم كانننت)، (6)هلننا أم فنناألب أوىل
فهن    (0 )[أبو أمه]زوج فإن كان زوجها جد الصيب  (9)زوج، وإن كان ألمها (2)هلا

، ولنو طلقهنا   (  )، ولو كان زوجها أجنبيًا فاألب أوىل(  )[من األب]انته ضأوىل حب

                                                 
= 

 .وتبعه يف الروضة" ألهنا صاحبة اختيار وممارسة: "وقال يف العزيز 
 . 0 /9، روضة الطالبني  0/9 ، العزيز  0 /  ، البيان 6  /1 احلاوي الكبري  
 (.ظ)أسقطت من (  )
، روضنة الطنالبني    0/9  ، العزيز  / ، الوسيط 1  /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص  ( )

9/ 0 . 
 .حظها( ت)يف (  )
، روضة الطنالبني  06 /  ، البيان 0 / ، الوسيط 106، التنبيه ص    ، 02 /1 احلاوي الكبري  ( )

 .196/ ، مغين احملتاج 00 /9
 .تنظر( ظ)يف ( 1)
ين احملتناج  ، مغن 00 /9، روضة الطالبني 0/90 ، العزيز 106، التنبيه ص    /1 احلاوي الكبري  (6)

 /196. 
 .وإال( ظ)يف ( 0)
 .ذات( ظ)يف ( 2)
 (.ظ)أسقطت من (  )  .هلا( ظ)يف ( 9)

( 0 ) 

 (.ظ)أسقطت من (   )
 .وهو أصح الوجهني، ويف الوجه الثاين أن األب أوىل(   )
، الننجم  00 /9، روضة الطنالبني  0/90 ، العزيز 106، التنبيه ص    /1 احلاوي الكبري : انظر 

 . 0 /2الوهاج 

حق املطلقة يف 
 احلضانة
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 .( )كان الطالق رجعيًا أو بائنًا سواء ( )[إليها]زوجها رجع حقها من احلضانة 
 .( )ولو كان ولد احلر مملوكًا فسيده أحق به

أم  ، مث(6)(1)املولود فناألم أوىل، مث أم األم، مث أمهاهتنا   ( )ولو اجتمع النساء فتنازعن يف
، مث األخت من األب واألم، (  )(0 )(أب األم)حق ألم  (9)(وال)، (2)(0)األب مث أمهاهتا

، وال حق (1 )، مث اخلالة، مث العمة(  )من األم (  )[األخت]من األب، مث  (  )[األخت]

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .أنه الحق للرجعية: وهو املذهب املنصوص، ويف قول خمرج اختاره املزين(  )
، العزينز  00 /  ، البينان    / ، الوسيط    /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص : انظر 

 . 0 /2، النجم الوهاج  0 /9، روضة الطالبني  0/9 
 .0  /1 لكبري ، احلاوي ا0  خمتصر املزين ص (  )
 .أمها( ظ)يف ( 0 )   .عن( ت)يف (  )

(1 ) 

، 00 /0 ، العزيز   / ، الوسيط  10، التنبيه ص 6  /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص  (6)
 .02 /9روضة الطالبني 

 .أمهاته( ظ)يف ( 0)
اخلاالت، ويف القدمي تقدمي وهو اجلديد املنصوص يف املختصر من تقدمي أم األب وأمهاهتا على األخوات و (2)

 .األخوات واخلاالت على أم األب وأمهاهتا
، العزينز    / ، الوسنيط  101، التنبينه ص  6  /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص : انظر 

 .09 /9، روضة الطالبني 6  /0 
 .األب( ظ)يف ( 1 )  (.ظ)بياض يف ( 9)

( 0 ) 

 .تقدم األخت من األم: دمي، وقال املزين وابن سريجوهو الصحيح املنصوص يف اجلديد والق(   )
، العزينز  20 /  ، البينان    / ، الوسيط 2  /1 ، احلاوي الكبري 09 خمتصر املزين ص : انظر 

 .09 /9، روضة الطالبني  0 /0 
 (.ظ)أسقطت من (   )
 (.ظ)أسقطت من (   )
، العزينز    / ، الوسنيط  101، التنبينه ص  6  /1 ، احلاوي الكنبري   02 خمتصر املزين ص  (  )

 .09 /9، روضة الطالبني  0 /0 
 .وهو املنصوص (1 )

= 

 اجتماع النساء 
 يف احلضانة
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 .( )معه األحد مع األب إال األم وأمهاهتا، فأما من يديل باألب منهن فالحق هل
األقنرب فناألقرب منع األم     ؛مل يكن أبوان فالعصبة يقومون مقام األب ( )وإن
كنان   (0)فنإن  (6)(كان الولد أنثى)، ولو (1)مالولد بني العم واأل ( )ُريَّخ ُي، َف( )وغريها

إىل منن   (0 )تسلم (9)[هلا]سلمت إليه، وإن مل يكن حمرمًا  (2)العصبة حمرمًا هلا فاختارته
إىل ابننة  ) (  )تسنلم  (  )(بنت عم)يديل به، وبيانه أهنا إذا اختارت ابن العم وهناك 

                                                 
= 

 :وذكر األصحاب وجهني آخرين 
 .أهنن لو انفردن فلهن احلضانة ولكنهن مؤخرات عن اخلاالت: أحدمها 
 .أهنن مؤخرات عن اخلربات الواراات مقدمات على األخوات واخلاالت: واانيهما 
، روضة الطنالبني   0 /0 ، العزيز   / ، الوسيط 0  /1 اوي الكبري ، احل 09 خمتصر املزين ص   

9/ 09. 
 .أهنن مقدمات وإن أدلني به نفقة األنواة: وهو املنصوص، ويف وجه ااٍن(  )
،  2 /  ، البيان   / ، الوسيط 101، التنبيه ص    /1 ، احلاوي الكبري  09 خمتصر املزين ص  

 .   /9، روضة الطالبني 06 /0 العزيز 
 .إذا( ت)يف (  )
 .192/ ، مغين احملتاج 90 /  ، البيان 2  /1 ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص (  )
 .فتخري( ظ)يف (  )
ال خيري بني األم وسائر العصبات غري األب، ومجيع آبائه، بل األم أحق بنه  : وهو األصح، ويف وجه آخر( 1)

 .لقرهبا ووالدهتا
 .192/ ، مغين احملتاج 06 /2، النجم الوهاج 90 /  ، البيان    /1 احلاوي الكبري : انظر 
 .كانت جارية(: ظ)يف ( 6)
 .لو( ظ)يف ( 0)

 .فاختارت( ظ)يف ( 2)
 (.ظ)أسقطت من ( 9)
 .يسلم( ت)يف ( 0 )
 .ابنة العم( ظ)يف (   )
 .يسلم( ت)يف (   )

 العصبة يقومون 
 مقام األب
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 .( ) ( ) (منالع
احلناكم   ( )(وجيربه)، ( )، أو أعمىنًاوجتب نفقة اململوك على سيده، وإن كان زم

كنان   (9)وإن (2)(0)عتقه (6)[على]على بيعه، أو  (1)ولو امتنع جيربه ،على اإلنفاق عليه
فعلى  (  )[بكسبه] (  )بنفقته (  )مكتسبًا فنفقته يف كسبه فإن مل يكتف (0 )[لوكمامل]

 .(2 )(0 )للسيد (6 )[فالزيادة] (1 )زاد الكسب عليها (  )إمتامها وإن

                                                 

 .إليها( ظ)يف (  )
 .06 /2، والنجم الوهاج    /9، روضة الطالبني 0 /0 ، العزيز90 /  ، البيان  / الوسيط ( )
، 62 /  ، البيان 00 ، الوجيز ص  10، التنبيه ص    /1 ، احلاوي الكبري 0  خمتصر املزين ص (  )

 .1  /9، روضة الطالبني 0  /0 العزيز 
 .جيربه( ظ)يف (  )
 . جيرب( ت)يف ( 1)
 (.ت)أسقطت من  (6)
 .إعتاقه( ظ)يف ( 0)
، مغنين احملتناج      /2، النجم الوهاج 9  /9، روضة الطالبني    /0 ، العزيز  10التنبيه ص ( 2)

 /60 . 
 . ولو( ظ)يف ( 9)
 (.ت)أسقطت من  (0 )
 .يكف( ت)يف (   )
 .نفقته( ت)يف (   )
 (.ت)أسقطت من (   )
 .ولو( ظ)يف (   )
 .عليه( ظ)يف ( 1 )
 (.ظ)أسقطت من ( 6 )
 .فللسيد( ظ)يف ( 0 )
ك مكتسبًا فالسيد باخليار بني أن جيعل النفقة يف كسبه وبني أن يأخذ كسبه وينفق علينه  إذا كان اململو( 2 )

عنده، فإن أنفق عليه من عنده أخذ مجيع كسبه وإن اختار أن جيعل نفقته يف كسبه فكما ذكر الرويناين  
= 

 نفقة اململوك
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وال يعترب حالنه   ،( )مْديكف  مثله غالبًا من القوت واأُل ( )قدر النفقة فما ( )[أما]و
 .(1)( )[واالعتبار حبال السيد] ،يف نفسه

كنثري النثمن أو قلينل    )يف النفقة سواء كنان   (6)واألوىل أن يسوى بني العبيد
 .(2)(0)(ننالثم

 (  )ممنا  (0 )للتسري أحسن (9)[اليت]ولو كانت له جواري فله أن يكسو اجلارية 

                                                 
= 

 .رمحه اهلل
 .1  /9بني ، روضة الطال0  /0 ، العزيز 62 /  ، البيان    /1 احلاوي الكبري : انظر 
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .ما( ظ)يف (  )
، مغنين احملتناج   1  /9، روضة الطالبني 0  /0 ، العزيز 1 / ، الوسيط    /1 احلاوي الكبري (  )

 /60 . 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .وهو أحد الوجهني، فيجعل قد قوته حكم الغالب فيعترب ما يكف  مثله يف الغالب، وهو قول األكثر( 1)
أنه تعترب حاله يف نفسه وتراع  رغبته وزهادته وإن زاد على كفاية مثله غالبًا فعلنى السنيد   : حواألص 

الزيادة، وهو ما اختاره ابن الصباغ، وذكر املاوردي تفصياًل وهو إن كان يؤار فقد الزيادة يف قوته وبدنه 
 .لزمت السيد وإال فال تلزمه

، عجالنة  1  /9، روضة الطالبني 0  /0 العزيز  ،69 /  ، البيان    /1 احلاوي الكبري : انظ 
 .   /2، النجم الوهاج 90  / احملتاج 

 .العبد( ت)يف ( 6)
 .قليل الثمن أو كثري( ظ)يف ( 0)
 .وهو الصحيح م الوجهني، ويف وجه أنه يفضل النفيس على اخلسيس( 2)

 . 60/ تاج ، مغين احمل6  /9، روضة الطالبني 0  /0 ، العزيز 1 0 / حلية العلماء  
 (.ت)أسقطت من ( 9)
 .فوق( ظ)يف ( 0 )
 .ما( ظ)يف (   )

 قدر نفقة اململوك

 املساواة بني العبيد 
 يف النفقة

املساواة بني اجلواري 
 يف الكسوة
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 .( )يكسو اخلادمة، وال يكره
طعامًا فاألوىل إجالسه منع نفسنه لألكنل فنإن مل      ( )[له]ولو صنع اململوك 

 (6)[أن يفعنل ]، ويسنتحب  (1)شهوته هبنا  ( )لقمة أو لقمتني منه حىت يسكن ( )يفعل أعطاه
 تننوىل)اختنناذه أيضننًا، إال أنننه يف الننذي   (2)يتننوىل (0)[ال]ذلننك ملننن 

 .(0 )أشد استحبابًا؛ ألنه أصابه ح رَّه وُدخانه (9)(ذلك

                                                 

وهو األصح عند املاوردي والشريازي والغزايل والعمراين، واملنصوص يف املختصر أنه يفضل ذوات اجلمال (  )
 .والفراهة للعادة وسواء فيه السرية وغريها

 .ولفظ عامة األصحاب مل يفرق بني السرية وغريها 
 .حه الرافع  والنوويوهو ما رج 
، البينان  1 0 / ، حلية العلمناء  1 / ، الوسيط 00 ، الوجيز ص 6  /1 احلاوي الكبري : انظر 

 . 60/ ، مغين احملتاج 6  /9، روضة الطالبني    /0 ، العزيز 00 /  
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .أعط ( ظ)يف (  )
 .تسكن( ظ)يف (  )
 .أنه إن شاء أجلسه معه وإن شاء أطعمه وهو األصح املنصوص ، ويف وجه ااٍن( 1)
، روضنة     /0 ، العزينز  69 /  ، البيان 1 0 / ، حلية العلماء 0  خمتصر املزين ص : انظر 

 . 60/ ، مغين احملتاج    /2، النجم الوهاج 6  /9الطالبني 
 (.ظ)أسقطت من ( 6)
 (.ت)أسقطت من ( 0)
 .يتول( ت)يف ( 2)
 .تواله( ظ)يف ( 9)
، الننجم  90  / ، عجالة احملتاج 0  /9، روضة الطالبني    /0 ، العزيز    املزين ص  خمتصر( 0 )

 . 60/ ، مغين احملتاج    /2الوهاج 

 لو صنع اململوك 
 له طعامًا
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فيها فضل عن رينه أو   ( )ولدها إال أن يكون ( )[غري]وليس له أن يسترضع أمته 
 .( )بالطعام ( )يغتذييكون ولدها 

هلنا كسنب فرمبنا     (6)إذا مل يكنن  (1)وليس له أن يضرب على أمته خراجناً 
أن )، وللحناكم  (2)على قبول اخلراج فرمبنا يسنرق   ال جيرب العبد (0)تزين، وكذلك

 .(0 )كنذل من (9)(مينعه
 .(  )يطيقان الدوام عليه (  )وليس له أن يكلفهما من العمل إال ما

                                                 

 (.ظ)أسقطت من (  )
 .تكون( ت)يف (  )
 .يتغَذى( ظ)يف (  )
،  0 /  ،  البيان 6 / ، الوسيط 00 ، الوجيز ص 0  /1 ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص (  )

 .0  /9، روضة الطالبني    /0 العزيز 
 .ما حيصل من غلة األرض: اخلراج هو( 1)
خارجت غالم  إذا وافقته على ش ء وغلة يؤديها إليك كل شهر : الغلة، يقال: فاخلراج: "قال األزهري 

 ".ويكون خَمل ى بينه وبني كسبه وعمله
يدفع إىل سيده كل يوم قدرًا معلومًا يكون  هو أن خيلف السيد بني عبده وكسبه على أن: "وقال املاوردي 

 ".فاضل كسبه بنفقة على نفسه، ويصنع به ما شاء وال اعتراض للسيد عليه
 .6 / ، الوسيط 2  /1 ، احلاوي الكبري    ، املصباح املنري ص9  الزاهر ص : انظر 
 .تكن( ت)يف ( 6)
 .ولذلك( ظ)يف ( 0)
،    /0 ، العزيز  0 /  ، البيان 6 / ، الوسيط 0  /1 ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (2)

 .2  /9روضة الطالبني 
 .منعه( ظ)يف ( 9)
، الننجم  9  /9، روضة الطالبني    /0 ، العزيز 0  /1 ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (0 )

 .0  /2الوهاج 
 .مبا( ظ)يف (   )
، البينان  02 ، النوجيز ص   10نبينه ص  ، الت6  /1 ، احلاوي الكنبري     خمتصر املزين ص  (  )

= 

ضرب اخلراج على 
 العبد واألمة

 استرضاع أمته
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 زوج يلنزم سنيدها    ( )[منن ]ولو كان ألم ولده ولد من غريه منن زننا أو   
 .(1)أمه ( )[بعتق]يعتق  ( )حىت ( )نفقته

 أن يعلفهنا مبنا   (0)(جينب علينه  )أو شاة أو بعري  ٍرْصله دابة يف ِم (6)ولو كان
، وإن كاننت يف  (9)هنا، أو بيعهنا  َفَلفإن امتنع أجنربه احلناكم علنى ع     (2)يقيمها

 (  )األرض علفهنا، أو َذحبهنا، أو باعهنا    (  )فإن أجندبت  (0 )ىها، واملرعالَّالصحراء خ 
 .(  )حيلب أمهات النسل إال فضاًل عما يقيم أوالدهن أن له وليس

                                                 
= 

 .9  /9، روضة الطالبني    /0 العزيز 
 (.ت)أسقطت من (  )
 .نفقتها( ظ)يف (  )
 .إىل أن( ظ)يف (  )
 (.ظ)أسقطت من (  )
 .2  /9، روضة الطالبني    /0 ، العزيز 0  /1 ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (1)
 .كانت( ظ)يف ( 6)
 .يلزمه( ظ) يف( 0)
،  0 /  ، البيان 6 / ، الوسيط  10، التنبيه ص 9  /1 ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (2)

 .0  /9، روضة الطالبني 1  /0 العزيز 
، العزينز   0 /  ، البينان    0 / ، حلية العلماء 9  /1 ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (9)

 .99  / جالة احملتاج ، ع0  /9، روضة الطالبني 1  /0 
 .الرع ( ت)يف ( 0 )
 .أجذبت(: ت)يف (   )
، روضة الطالبني 1  /0 ، العزيز  0 /  ، البيان 9  /1 ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص  (  )

 .0  /2، النجم الوهاج 0  /9
الطالبني ، روضة 1  /0 ، العزيز  10، التنبيه ص 9  /1 ، احلاوي الكبري    خمتصر املزين ص (   )

 .99  / ، عجالة احملتاج 0  /9

لو كان ألم ولده ولد 
 من غريه من الزنا

 نفقة الدواب
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 . واهلل أعلم. ( )( )(على ذلك)ال جيرب  ( )ولو امتنع رجل من عمارة الضيعة
 

       

                                                 

 .العقار: الضيعة(  )
 .92 املصباح املنري ص  
 .عليها( ظ)يف (  )
، 92  / ، عجالة احملتاج    /9، روضة الطالبني 6  /0 ،  العزيز 6 / ، الوسيط 02 الوجيز ص(  )

 .9  /2النجم الوهاج 

 االمتناع من 
 عمارة الضيعة
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 اآليات القرآنيةفهرس : أوالا 
 
 



 487 فهرس اآليات القرآنية: أواًل

 اآليات القرآنيةفهرس 

 اسم السورة اآليـــة
 الصفحة ورقم اآلية

 سورة البقرة

 61 00 /البقرة ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

     20 /البقرة ژٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ژ 

 11  6  /البقرة ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹژ 

  0  2  /البقرة ژ ڃ  ڃ     چ  چ  چژ 

 22  2  /البقرة  ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱژ 

     9  /البقرة ژ ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ 

 99  9  /البقرة ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ 

 2      /البقرة ژۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ژ 

  0     /البقرة ژٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ 

  6  6  /البقرة ژۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ژ 

 آل عمرانسورة 

    ،    0 /آل عمران ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ 
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 اسم السورة اآليـــة
 الصفحة ورقم اآلية

 النساءسورة 

      /النساء ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ 

 90   /النساء ژژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ 

 10   /النساء ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہژ 

  9، 29   /النساء ژ گ  گ   گ  ڳژ 

       /النساء ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئژ 

  9   /النساء ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

       /النساء ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ژ 

       /النساء ژڍ  ڌ  ڌ    ژ 

 1     /النساء ژک  ک    ک    ژ 

 96    /النساء ژٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ژ 

  1  12/النساء ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆ    ۆ  ژ 

  9 06 /النساء ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ 
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 اسم السورة اآليـــة
 الصفحة ورقم اآلية

 التوبةسورة 

 20  60/التوبة ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ژ 

 األنفالسورة 

  6    /األنفال ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

 اإلسراءسورة 

       /اإلسراء ژژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ 

 الكهفسورة 

 6     /الكهف ژڱ   ں  ں  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 النورسورة 

  2  6/النور ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ 

    ، 90    /النور ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ 

 األحزابسورة 

    ،  00/األحزاب ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ 



 411 فهرس اآليات القرآنية: أواًل

 اسم السورة اآليـــة
 الصفحة ورقم اآلية

 اجملادلةسورة 

 61   /اجملادلة ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

 احلشرسورة 

  6  0/احلشر ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ 

 الطالقسورة 

 09   /الطالق ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 2   0/الطالق ژ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چژ 

 
 



 410 فهرس األحاديث النبوية: ثانيًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األحاديث النبويةفهرس : ثانياا 
 
 



 411 فهرس األحاديث النبوية: ثانيًا

 األحاديث النبويةفهرس 

 الصفحة احلديث

 0   ...(أبغ، احلالل إىل اهلل تعاىل الطالق)

 21  ...(ع  أحدكم فليجبذا ُدإ)

 99  ...(إذهنا صماهتا)

  0 ...(عرف عفاصها ووكاءهاا)

 0   (أال ال توطأ حامل حىت تضع)

  9  ...(إن شئت سبعت عندك)

     ...(إن اهلل تعاىل قد أعطى كل ذي حق حقه)

  2  ...(أوَلم على صفية بسويق ومتر)

 92  ...(تستأمر البكر يف نفسها)

     (اكحوا تكثرواتن)

 11 ...(مرةثس األصل وسبل البِّح )

 0   ...(سألت اهلل تعاىل عن مرياث العمة واخلالة)

 69  ...(الغنيمة ملن شهد الوقعة)



 413 فهرس األحاديث النبوية: ثانيًا

 الصفحة احلديث

 0   ...(ال حترم املصة وال املصتان)

 62 ...(ال حيل لرجل أن يعطى عطية)

 61 (...لوأهدي إيل  ذراع لقبلت)

     ...(اث ش ءليس للقاتل من املري)

     ...(ما حق املرء يبيت ليلتني)

 66  ...(املرأة أحق بولدها)

     (...من أحب سنيت أو فطريت)

 00 ...(وال حيل لقطها إال ملنشد)

     ...(النكاح سنيت)

  2  ...(يا عل  البد للعرس من وليمة)

 1   ...(حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة)

 



 414 فهرس اآلثـار: ثالثًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اآلثارفهرس : ثالثاا 
 
 



 415 فهرس اآلثـار: ثالثًا

 اآلثارفهرس 

 الصفحة األثـر

     (إذا كانت بكرًا ال يلزم االسترباء)

 6   (جتلس أربع سنني مث أربعة أشهر وعشرًا)

 1   (عدهتا من حني علمت)

 06  (...قضى يف املرأة اليت يطلقها زوجها تطليقة)

 
 
 



 416 فهرس اختيارات الروياني: رابعًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -مه هللارح-اختيارات الروياني فهرس : رابعاا 
 
 



 417 فهرس اختيارات الروياني: رابعًا

 -رمحه اهلل-اختيارات الروياين فهرس 

 الصفحة اختيـار الروياين
  6 جواز الوقف إذا مل يذكر املصرف

 00 جواز متلك قليل اللقطة إذا غلب على ظنه أنه ال يوجد صاحبها
عدم براءة الغاصب من الضمان إن استرد املغصوب من الغاصنب  

 حىت يصل إىل مالكه
09 

 20 عبده إن أتلف مال رجل وهو يقدر على منعه ضمان السيد عن
 11  لزوم السفر بالوديعة إن قدر على محلها

 62  اإلسهام للفارس إن قتل الفرس قبل احلرب
أنه يعطى الغارم ملصلحة مع الغىن بالعقار وال يعطنى منع الغنىن    

 بالناض
 21 

يشته   إذا كان الرجل غري منقطٍع إىل العبادة وجيد األهبة ولكنه ال
 النكاح فإنه ال يتزوج

 9  

 00  ال والية للفاسق
 09  لو زوجها من غري كفٍء بغري رضاها بطل النكاح

     من ال سابقة له يف اإلسالم ال يكون كفؤًا ملن له سابقة
     لو زوج األب ابنته الصغرية من فاسق ال يصح النكاح

     لنكاحالعمى والقطع وتشوه الصورة متنع الكفاءة يف ا
     الشيخ اهلرم ال يكون كفؤًا للشابة يف النكاح

 0   ال خيار للمرأة إن كان الغرور من الرجل بالنسب إن كان مثلها
 0   ال خيار للرجل إن كان الغرور بالنسب من املرأة



 418 فهرس اختيارات الروياني: رابعًا

 الصفحة اختيـار الروياين
     لو َقبَّلها بشهوة بشبهة حيرم عليه نكاح أمها وابنتها

 1   لها األب بشهوةإذا قبَّجارية االبن حترم على االبن 
أهنا خملوقة منن   ن حيرم على الرجل أن يتزوج بابنته من الزنا إن تيقَّ

 مائه
  1 

     كره العزل يف وطء احلرة وال حيرمُي
مهر املثل الواجب بالعقد جيوز أن خيتلف وأمنا املهنر الواجنب    

 باإلتالف فال خيتلف
 62 

لقها قبل الدخول ليس له الرجوع رته مث طلو كان الصداق عبدًا فدبَّ
 بنصفه

 0  

لو مكنت املرأة نفسها وه  مريضة ال حتتمل اجلماع فللزوج أن ال 
 يتسلمها

 20 

 26  النثار مكروه
لو قالت له طلقين االاًا ولك ألف ومل يبق من طالقها إال واحندة  
فطلقها واحدة فإن هلا الث األلف إن مل تعلم ذلك فإن علمت فله 

 األلف

 0  

كل امرأة يل طالق طلقت السائلة وغريها، : طلقين، فقال: لو قالت
نويت غري السائلة ال يقبل يف احلكم، ويقبل فيمنا بيننه   : فإذا قال
 وبني اهلل

  1 

 6   لو فسر الفراق والسراح بالفارسية ال يكون صرحيًا
فارقتِك ومل يعرف عرف الشرع فيهنا ال يكنون   : لو قال عريب

 صرحيًا
  0 



 411 فهرس اختيارات الروياني: رابعًا

 الصفحة اختيـار الروياين
: طلبتنِك فقلنت  : سبق به لساين وكنت أردت أن أقول: لو قال

طلقتِك ال يقبل قوله يف احلكم، ويدين فيما بينه وبني اهلل، وجينوز  
 قوله وال يشهد عليه يقبل أن منهللشاهد والسامع 

  2 

ن شاء اهلل بفتح األلف فإن كان عاملًا بالعربية يقنع وإن  أ: لو قال
 قوله يف االستثناء كان جاهاًل ال يقع ويقبل

  2 

كلما وقع عليك طالق  فأنت طالق قبله االاًا ال يقع عليها : لو قال
 الطالق قط

    

طلق امرأتك وإال آخذ منك مخسة دراهم ال يكنون  : لو قيل لغين
، ولو قال يف هذا املوضع ورينت  إكراهًا، وكذا االختيار يف نظائره

 يقبل قوله يف احلكم

  0 

 1   ملرأة يف انقضاء عدهتا يف أقل من العادةال يقبل قول ا
 9   ال حيل للزوج تقبيل املعتدة يف عدهتا وال ملسها بشهوة

انقضت عديت أمس فالقول : راجعتك اليوم، فقالت: لو قال الزوج
 قوله

 10 

لو ادعت امرأة حرة على زوجها أنه نكحها وأصاهبا وهلا عليه املهر 
 يقبل قوله ويكلف البيانفأقر بذلك وأنكر املهر فال 

 1  

إن وطئتك فأنت طالق االاًا مث جامعها وقعت الطلقنات  : لو قال
الثالث فننزع مث أو  اانيًا فيلزمه احلد إن كان عاملًا مبا فعل، أمنا  
إن كان جاهاًل فال حد عليه، وإن مل يننزع وبق  على اإلينالج  

 .فعليه احلد

 6  

 00  قبلة واللمس بشهوة حىت يكفِّرال ما دون الوطء منالظهار حيرم 



 511 فهرس اختيارات الروياني: رابعًا

 الصفحة اختيـار الروياين
جيوز عتق املغصوب يف كفارة الظهار إن كان العبد قنادرًا علنى   

 التخلص منه وإال فال جيوز
 01 

  2  جيوز يف كفارة الظهار إطعام الدقيق واخلبز
بعد العصر ويؤكند بينوم    فيكون يستحب تغليظ اللعان بالزمان

 اجلمعة إن كان قريبًا
 9  

 99  قذوفة أو وطئت وطئًا حرامًا سقط احلد عن القاذفلو زنت امل
لو صارت أم ولده مث أتت بولد ااٍن فال يلحق به إال بعد اإلقنرار  

 بوطء جديد
 0  

لو أنكر الزوج الوطء مث ولدت املعتدة ولدًا وحلق به نسبه ال يلزمه 
 كمال املهر بعد ميينه

    

 1   عدة األمة املطلقة االاة أشهر
     حداد على الصغرية واجملنونةال إ

     ال يلزم االسترباء حبال إال أن تكون موطوءة أو تكون حاماًل
     لو كانت احلرة املسبية يف االسترباء ال يرخص ملالكها أن يستمتع هبا
االحتياط يف عدد الرضاع احملرم فال يرخص يف النكاح ولو برضعة 

 واحدة ولو نكح ال ينق، نكاحه
  9 

  1  يستحق اخلادم على املالك أجرة الفصاد ومثن الدواء
 12  لو امتنع الزوج من اإلنفاق مع القدرة يفسخ النكاح هاهنا

 69  ال اعتبار مبسافة القصر يف احلضانة
  0  لو مل تعتق أم الولد فه  أوىل بالولد من السيد إىل سبع سنني

 



 510 فهرس األعـالم المترجم لهم: ًاخامس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماألعالم المترجم لهفهرس : خامساا 
 
 



 511 فهرس األعـالم المترجم لهم: ًاخامس

 األعالم املترجم هلمفهرس 

 الصفحة العلــم

 01 أبو إسحاق= إبراهيم بن أمحد بن إسحاق املروزي 
 0  أبو إسحاق املطهري=  إبراهيم بن حممد بن موسى بن هارون

 26  النخع  = إبراهيم بن يزيد بن قيس النخع  
  6 حممد بن عبد الرمحن= ابن أيب ليلى 
 10  بن احلسني احلسن= ابن أيب هريرة 

    عل  بن حممد= ابن األاري 
     حممد بن أمحد= ابن احلداد 
 1  أمحد بن حممد بن إبراهيم= ابن خلكان 
  6  احلسني بن صاحل= ابن خريان 
  6 أمحد بن عمر بن سريج= ابن سريج 
 6   حممد بن سريين = ابن سريين 
  6 عبد اهلل بن شربمة= ابن شربمة 
 6  إمساعيل بن عمر بن كثري=  ابن كثري
 20  حممد بن إبراهيم= ابن املنذر 

 01 إبراهيم بن أمحد= أبو إسحاق 
 0  إبراهيم بن حممد= أبو إسحاق املطهري 



 513 فهرس األعـالم المترجم لهم: ًاخامس

 الصفحة العلــم

 2   احلارث بن أبو بكر بن عبد الرمحن
 0   حممد بن حممود= أبو بكر احملمودي 

 60 أمحد بن حممد= أبو حامد 
 0  عمر بن أمحد بن املسرور=  أبو حفص املاوردي
 9   محد بن حممد بن إبراهيم= أبو سليمان اخلطايب 
 9   حممد بن سليمان= أبو سهل الصعلوك  
 0  أبو طاهر بن محدان
 0   حممد بن حممد بن حممش= أبو طاهر الزيادي 
    أمحد بن حممد بن أمحد= أبو طاهر السلف  

 20  القاسم بن سالم= أبو عبيد 
 9  أمحد بن عل  بن احلسني الكراع = أبو غامن املروزي 

 60  عبد اهلل بن يوسف= أبو حممد 
  6 يعقوب بن إبراهيم= أبو يوسف 

 00  البيهق = أمحد بن احلسني بن عل  
 19 القاض  أبو حامد= أمحد بن بشر بن عامر املروروذي 

    املستظهر باهلل= أمحد بن عبد اهلل بن حممد 
 9  أبو غامن املروزي = أمحد بن عل  بن احلسني الكراع  



 514 فهرس األعـالم المترجم لهم: ًاخامس

 الصفحة العلــم

  6 ابن سريج= أمحد بن عمر بن سريج 
 1  ابن خلكان= أمحد بن حممد بن إبراهيم 

 60 أبو حامد= أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفراييين 
 9  أمحد بن حممد بن أمحد الروياين
     أبو طاهر السلف= أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد 

 91  إسحاق بن راهوية
 9  إمساعيل بن أمحد بن حممد الروياين 

 0  إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد الصابوين
 6  ابن كثري= إمساعيل بن عمر بن كثري 

    إمساعيل بن حممد بن الفضل التميم 
 09 املزين= إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل 

 6  عبد الرحيم بن احلسن= اإلسنوي 
 6   احلسن بن أمحد بن يزيد= اإلصطخري 

  9  هند بنت أمية= أم سلمة 
  2  عثمان بن سعيد= مناط  األ

 92  عبد الرمحن بن عمرو= األوزاع  
 00  أمحد بن احلسني بن عل = البيهق  



 515 فهرس األعـالم المترجم لهم: ًاخامس

 الصفحة العلــم

 91  سفيان بن سعيد بن مسروق= الثوري 
 69 حرملة بن حيىي التجيبن 
 6   احلسن بن أيب احلسن يسار
 6   اإلصطخري= احلسن بن أمحد بن يزيد 

 10  ابن أيب هريرة= احلسن بن احلسني بن أيب هريرة 
     احلسن بن عل  بن أيب طالب

  6  ابن خريان= احلسني بن صاحل 
 9   أبو سليمان اخلطايب= محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب 

 9   خارجة بن زيد
     الربيع بن سليمان املرادي
 61  ربيعة بن أيب عبد الرمحن

    رستم بن سعد بن سلمك اخلواري
    زاهر بن طاهر الشحام 

  6 الزبريي= الزبري بن أمحد بن سليمان البصري 
  6 الزبري بن أمحد= الزبريي 

     زفر بن اهلذيل
  6  حممد بن مسلم= الزهري 



 516 فهرس األعـالم المترجم لهم: ًاخامس

 الصفحة العلــم

  0 زيد بن خالد اجلهين
 6  ن عل عبد الوهاب ب= السبك  

 26  سعيد بن املسيب
 91  الثوري= سفيان بن سعيد بن مسروق 

    سليمان بن حممد بن احلسن القصاري
 26  سليمان بن يسار

    عبد الكرمي بن حممد= السمعاين 
 9   سهل بن حممد بن سليمان العجل 

  9  عامر بن شراحيل= الشعيب 
     عبد الواحد بن احلسني= الصيمري 

 19 القاض  الطربي= طاهر بن عبد اهلل بن طاهر بن عمر الطربي 
 9   طاوس بن كيسان

  9  الشعيب= عامر بن شراحيل بن عبد الشعيب 
 92  األوزاع = عبد الرمحن بن عمرو بن حممد 

 6  اإلسنوي= عبد الرحيم بن احلسن بن عل  بن عمر 
 0  عبد الصمد بن أيب نصر العاصم 

 9  بن حممد الفارس عبد الغافر 



 517 فهرس األعـالم المترجم لهم: ًاخامس

 الصفحة العلــم

    السمعاين= عبد الكرمي بن حممد بن منصور 
 66  القفال = عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل املروزي

 1  اليافع = عبد اهلل بن أسعد بن عل  
    القائم بأمر اهلل= عبد اهلل بن القادر 

 0  عبد اهلل بن جعفر اخلبازي
     عبد اهلل بن الزبري

  6 ابن شربمة= بن شربمة بن طفيل عبد اهلل 
    املقتدي بأمر اهلل= عبد اهلل بن حممد بن القائم بأمر اهلل 

 60  أبو حممد= عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل اجلويين 
    عبد امللك بن أيب نصر اجليل 

    عبد الواحد بن أمحد بن عبد القادر
     الصيمري= عبد الواحد بن احلسني الصيمري 

 6  السبك = عبد الوهاب بن عل  بن عبد الكايف 
 0   الكرخ = عبيد اهلل بن احلسني بن دالل 
 9   عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة

  2  األمناط = عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم 
 2   عروة بن الزبري



 518 فهرس األعـالم المترجم لهم: ًاخامس

 الصفحة العلــم

  6  عطاء بن أيب رباح
 11  املاوردي=  عل  بن حممد بن حبيب 

    عبد اهلل بن القادر= قائم بأمر اهلل ال
    ابن األاري= عل  بن حممد بن عبد الكرمي 
 0  أبو حفص املاوردي= عمر بن أمحد بن مسرور 
 20  أبو عبيد = القاسم بن سالم البغدادي

 2   القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق
 19 أمحد بن بشر بن عامر= القاض  أبو حامد 

 19 طاهر بن عبد اهلل بن طاهر= طربي القاض  ال
 66  عبد اهلل بن أمحد= القفال 

     حممد بن عل  إمساعيل= القفال الشاش  
 0   عبيد اهلل بن احلسني بن دالل= الكرخ  

 0   حممد بن عل = املاسرجس  
 11  عل  بن حممد= املاوردي 

 20  ابن املنذر= حممد بن إبراهيم بن املنذر 
 1  الذهيب= بن أمحد بن عثمان حممد 

     ابن احلداد= حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكناين 



 511 فهرس األعـالم المترجم لهم: ًاخامس

 الصفحة العلــم

    حممد بن بيان بن حممد اآلمدي
 9   أبو سهل الصعلوك = حممد بن سليمان العجل  
 6   ابن سريين= حممد بن سريين األنصاري 

  6 ابن أيب ليلى= حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى 
 0  د بن عبد الرمحن الطالس الطربيحمم

    حممد بن عبد العزيز بن حممد القنطري
     القفال الشاش = حممد بن عل  بن إمساعيل 

 0   املاسرجس = حممد بن عل  بن سهل النيسابوري 
 0   أبو طاهر الزيادي= حممد بن حممد بن حممش 
 0   أبو بكر احملمودي= حممد بن حممود املروزي 

  6  الزهري= مد بن مسلم بن عبيد اهلل حم
    أمحد بن عبد اهلل بن حممد= املستظهر باهلل 

    عبد اهلل بن حممد= املقتدي بأمر اهلل 
 9  ناصر بن احلسني بن حممد العمري

 26  إبراهيم بن يزيد= النخع  
    هبة اهلل بن سعد بن طاهر الطربي

  9  أم سلمة= هند بنت أمية 



 501 فهرس األعـالم المترجم لهم: ًاخامس

 الصفحة العلــم

 1  عبد اهلل بن أسعد= افع  الي
 1  ياقوت بن عبد اهلل الروم  احلموي
 9   حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري 

  6 أبو يوسف= يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
 
 



 500 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األلفاظ والمصطلحاتفهرس : سادساا 
 
 



 501 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 األلفاظ واملصطلحاتفهرس 

 الصفحة الكلمـــة

    اإلبريسم
  2 اآلبق
  0 اماإلهب
  6 األارة

  0  األجدع
 9   اإلحداد
 01  األدم
  1  أروش
 0   ازدراد

 0   االسترباء
 0   االستحداد
 0  األشاعرة
  9  األهبة
 90  األيامى
  6 اإليثار
 11  اإليالء



 503 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 الصفحة الكلمـــة

    الباطنية
 20  الباقالين

 2   بتة
 2   بتلة

 21 البدوي
 9   البذاء

 66  الربذون
 1   سامالرب
 2   برية

 20  البقل 
  0  البنصر

 16 بنو هاشم
  9  تاقت
  9 البتين
 11  تربص
 21 تشاحا

 9   التصريح



 504 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 الصفحة الكلمـــة

 9   التعري،
 90 تعقل
  0  اخن
     اجلب
     امذاجل

 2  اجلعل
  2  اجلًد
  6  اجليب
 11 حبسته
 06  احلجب
  2 احلرج
  1  الشفة
 29 احلليف
 21  احلمولة
     الِغباحلمى 
 16  احلنث
 22  اخلان



 505 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 الصفحة الكلمـــة

 02  اخلراج
  0  اخلرف
 0   اخلز
  1  احلف 
 99  اخللع
 2   خلية

  0  اخلنصر
 00 الدانق
     الدبيق 
  9  الدَّرك
 10  الدَّعة
     الدور
 0   الديباج

  2  ذات البني
 1   ذات اجلنب

     الربع
     الرتق
     الرجعة



 506 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 الصفحة الكلمـــة

  9 الرحم
 02  الرد

  0  الرضخ
  2  الرطل
 1   الرعاف
  0  السبابة

 11 لتبَّس 
 00  السرية
  0  السكة
 1   السل
  0  السلب
  2  السويق
 20  الشبق
 91  الشبهة
     الشغار
     شيب
    الشيعة



 507 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 الصفحة الكلمـــة

 10  الصداق
 66  الصراحة
 20  الصنيعة
 09  الطالق
 6   الطلق

  0  طوقال
     الطول
 66  الظهار
  0  العدة
  2  العامل
 6   العضل
  0 العفاص
     العلوية
     العنة
     العنت
  0  العول
  1  الغداة



 508 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 الصفحة الكلمـــة

     الغرة
 9   الغرور
  6  الغنيمة
 00  غيلة

 29 الفرائ،
  2 فرض الكفاية

 20  الفقراء
  9  صدفال

  6  الف ء
 62 قاء
 26 فةالقا

     القرن
 21 القروي
  6  القسم
 2   القرء

     القصب
     القصعة



 501 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 الصفحة الكلمـــة

 9   قنة
 21  قنطرة
 1   القولنج
     القياس
 26  كراء

  6 الكراع
 0   الكفاءة
 6   الكاللة
  6  الكم
 2   الكناية
  2  اللعان
     اللقاح
  0 اللقطة
  2  املؤلف
  6  املتعة
  2  املد

  0  املدبر



 511 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 الصفحة الكلمـــة

  0  املراهق
     املرض املخوف

 20  املساكني
 16 املشاع
     املطبقة
 0   املعصفر

  0  اوزفامل
 16 املفرز
  6  املقتر
  6  املقنعة

 20 املكاتب
 00  املن

 0   املناسخات
  2 ذاملنبو

  0  املنطقة
 0   منوط
  2 املهايأة
  2  الناض



 510 فهرس األلفاظ والمصطلحات: سادسًا

 الصفحة الكلمـــة

     النبط 
 26  ثارالن

  2  النجوم
 10  حنلة

 22  النشوز
 2   النفقات
 06  النفل
  0  النقرة
 90  النكاح
 61 اهلبة

  1  الوديعة
     الوصايا
 11 الوقف
  0 الوكاء
  9 الوالء
  2  الوليمة
 61  اليتيم
 01 تابوهناين
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 513 فهرس األماكن والبلدان: سابعًا

 البلداناألماكن وفهرس 
 

 الصفحة األماكن

 2  أصبهان
 0  آمل

 0   أوطاس
 0  خبارى

  6 خراسان
 6  رويان
 0  الري

 6  طربستان
 0  غزنة

 0  ميافارقني
 0  نيسابور



 514 فهرس المصادر والمراجع: ثامنًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجعفهرس : ثامناا 
 
 



 515 فهرس المصادر والمراجع: ثامنًا

 املصادر واملراجعفهرس 

 :كتابهيف ؤلِّف امل ااعتمد عليه اليتاملصادر : أواًل

 .القرآن الكرمي -8

 .م، لإلمام حممد بن إدريس الشافع األ - 

 .الكربى، للقاض  أيب الطيب الطربيالتعليقة  - 

 .سن عل  بن حممد بن حبيب املاوردياحلاوي الكبري، لإلمام أيب احل - 

إمساعينل املصنري املنزين     خمتصر املزين، لإلمام أيب إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن -1
  .(هن 6 ت)

 .هناية املطلب يف دراية املذهب، أليب املعايل عبد امللك عبد اهلل بن يوسف اجلويين -6

 :املصادر واملراجع العامة: ثانيًا

 .القرآن الكرمي -8

 (أ )  

سنيد  . د: اإلحكام يف أصول األحكام، أليب احلسن عل  بن حممد اآلمدي، حتقيق - 
 .وتبري –دار الكتاب العريب  –اجلميل ، الطبعة األوىل 

حممد الصنادق،  : أحكام القرآن، أليب بكر أمحد بن عل  الرازي اجلصاص، حتقيق - 
 .هن01  بريوت، طبعة  –دار إحياء التراث العريب 

حممد عبد القادر عطا : أحكام القرآن، أليب بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب، حتقيق - 
 .دار الفكر –

عبد الغين عبد اخلالق، دار : قيقأحكام القرآن، لإلمام حممد بن إدريس الشافع ، حت -1
 .هن00  الكتب العلمية، طبعة 

 .بريوت –عامل الكتب  –أخبار القضاة، حملمد بن خلف بن حيان  -6
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: ، حتقيق(هن 9 ت)اختالف الفقهاء، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن نصر املروزي  -0
 .هن0   الطبعة األوىل،  –مد طاهر حكيم، أضواء السلف حم .د

، لعبد اهلل بن حممند بنن   (االختيار لتعليل املختار)رح املختار املسمى االختيار ش -2
 .م996 دمشق، طبعة  –، دار البشائر (هن 62ت)مودود املوصل  احلنف  

أساس البالغة، أليب القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزم  الزخمشري،  -9
 .هن99  دار الفكر، طبعة 

األمصار، أليب عمر يوسف بن عبند اهلل بنن    االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء -0 
 –سامل حممد عطا وحممد معوض، دار الكتب العلمينة  : الرب النمري، حتقيق عبد

 .م000 بريوت، الطبعة األوىل، 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، لعز الدين أيب احلسن عل  بنن حممند اجلنزري     -  
 .وقيفيةخريي سعيد، املكتبة الت: املشهور بابن األاري، حتقيق

علن   : االستيعاب يف معرفة األصحاب، ليوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، حتقيق -  
 .بريوت، الطبعة األوىل –حممد البخاري، دار اجليل 

إسعاف املبطأ برجال املوطأ، لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوط ، املكتبة التجارية  -  
 .هن29   طالكربى مبصر، 

حممد التنور ،  . د: د بن رياض زاده، حتقيقأمساء الكتب، لعبد اللطيف بن حمم -  
 .هن 0  سورية، الطبعة الثالثة،  –دمشق  –دار الفكر 

أسىن املطالب شروح روض الطالب، أليب حيىي زكريا بن أمحد بن حيىي بن زكريا  -1 
 .األنصاري، دار الكتاب اإلسالم 

 –ب العلمية األشباه والنظائر، لإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر السيوط ، دار الكت -6 
 .بريوت، الطبعة األوىل

اإلشراف على مذاهب العلماء، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسنابوري   -0 
رأس اخليمة،  –أبو محاد صغري األنصاري، مكتبة مكة . د: حتقيق، (هن2  ت)
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 .هن6   الطبعة األوىل، 

ن عل  بن اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، للقاض  أبو حممد عبد الوهاب ب -2 
بنريوت، الطبعنة األوىل،    –، دار ابنن حنزم   (هن   ت)نصر البغدادي 

 .هن0   

عل  حممد : ، ألمحد بن عل  بن حجر العسقالين، حتقيقاإلصابة يف متييز الصحابة -9 
 .هن    بريوت، الطبعة األوىل،  –البجاوي، دار اجليل 

عريب، القناهرة،  أطلس تاريخ اإلسالم، للدكتور حسن مؤمن، الزهراء لإلعالم ال -0 
 .هن00  الطبعة األوىل، 

إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني الشرح قرة العني، ملبهات الندين، أليب   -  
 .بريوت –بكر بن السيد حممد شطا الدمياط ، دار الفكر 

حممد بنن  : أعالم احلديث بشرح صحيح البخاري، أليب سليمان اخلطايب، حتقيق -  
معهد البحوث العلمية، وإحياء التراث  –أم القرى  سعد بن عبد الرمحن، جامعة

 .اإلسالم 

مكتنب  : اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حملمد الشربيين اخلطينب، حتقينق   -  
 .هن1   البحوث والدراسات، دار الفكر، الطبعة 

بنريوت، الطبعنة األوىل،    –األم، لإلمام حممد بن إدريس الشافع ، دار الفكر  -  
 .هن    

مام أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمن  السنمعاين   األنساب، لإل -1 
 .هن02  بريوت، الطبعة األوىل،  –، دار اجلنان (هن 16ت)

 .اإلنصاف، لعل  بن سليمان بن أمحد املرداوي، دار إحياء التراث العريب -6 

كنون يف الذيل على كشف الظنون، ملصطفى بن عبد اهلل القسنطنطيين  إيضاح امل -0 
 .هن    بريوت،  –ر الكتب العلمية الروم ، دا
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 (ب ) 

رائق شرح كننز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري بنابن  البحر ال -2 
، دار الكتاب ( 1  ت)ريم، أكمله العالمة حممد بن حسني الشهري بالطواري 

 .اإلسالم 

 أمحد بنن  اهلل البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار، تأليف املهدي لدين -9 
 .هن    حيىي بن املرتضى، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

حبر املذهب يف فروع مذهب اإلمام الشافع ، للشيخ أيب احملاسن عبد الواحد بنن   -0 
أمحد عزو عناية الدمشق ، دار إحيناء  : ، حتقيق(هن 10ت)إمساعيل الروياين 
 .بريوت –التراث العريب 

تيب الشرائع، لعالء الدين أبو بكر بن مسنعود بنن أمحند    بدائع الصنائع يف تر -  
 .بريوت –، دار الكتب العلمية (هن120ت)الكاساين، 

بداية املبتدي، لربهان الدين عل  بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغينناين،   -  
 .مكتبة ومطبعة حممد عل  صبح القاهرة

د حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن ، لإلمام أيب الوليدبداية اجملتهد وهناية املقتص -  
 .هن02  بريوت، الطبعة العاشرة،  –رشد القرطيب، دار الكتب العلمية 

البداية والنهاية، للحافظ أيب الفداء إمساعيل بنن عمنر بنن كنثري القرشن        -  
 .هن 1  ، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل سنة (هن 00ت)

ع، للعالمة حممد بن عل  الشوكاين، دار البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن الساب -1 
 .بريوت –املعرفة 

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاار والواقعة يف الشرح الكبري، لسراج الندين   -6 
مصطفى : أيب حفص عمر بن عل  بن أمحد األنصاري املعروف بابن امللقن، حتقيق

الريناض،   –رة يط، وعبد اهلل بن سليمان، وياسر بن كمنال، دار اهلجن  غأبو ال
 .هن1   
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: عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين، حتقيق: الربهان يف أصول الفقه، تأليف -0 
 .هن2   عبد العظيم حممود الديب، دار الوفا، مصر، الطبعة الرابعة،  .د

منن  )، (هن101ت)البسيط، لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل  -2 
عوض بن محيدان احلريب، : ، حتقيق(ية كتاب النفقاتبداية كتاب النكاح إىل هنا

 .حممد بن محود الوائل . بإشراف د

: بغية الطلب يف تاريخ حلب، لكمال الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة، حتقينق  -9 
 .سهيل زكار، دار الفكر .د

 الشنهري بالصناوي   يتبلغة السالك ألقرب املسالك، ألمحد بن حممند اخللنو   -0 
 .عارف مبصر، دار امل(هن    ت)

البناية شرح اهلداية، حملمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن احلسنني املعنروف    -  
دار  الكتب  –أمين صاحل شعبان : ، حتقيق(هن211ت)الدين العيين احلنف   ببدر

 .هن0   الطبعة األوىل،  بريوت، –العلمية 

يب اخلري سامل البيان يف مذهب اإلمام الشافع ، للشيخ اجلليل أيب احلسني حيىي بن أ -  
 .، دار املنهاج(هن112ت)العمراين الشافع  اليمين 

 ( ت) 

التاج املذهب ألحكام املذهب شرح ضمن األزهار يف فقنه األئمنة اإلظهنار،     -  
للقاض  أمحد بن قاسم العنس  اليماين الصنعاين، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة 

 .هن66  األوىل، 

حممد بن يوسف العبندري املنواق، دار   : ليفالتاج واإلكليل ملختصر خليل، تأ -  
 .الكتب العلمية

: تاريخ اإلسالم ووفيات مشاهري األعالم، أليب عبد اهلل مشس الدين الذهيب، حتقيق -1 
 .هن1   الطبعة األوىل،  –عمر عبد السالم تدمري، دار التاب العريب  .د

حسن إبنراهيم  تاريخ اإلسالم، السياس  والديين والثقايف واالجتماع ، للدكتور  -6 



 531 فهرس المصادر والمراجع: ثامنًا

 .م960 حسن، مكتبة النهضة املصرية بالقاهرة، الطبعة األوىل، 

بريوت، الطبع اخلامسنة،   –التاريخ اإلسالم ، حملمود شاكر، املكتب اإلسالم   -0 
 .هن    

 –تاريخ بغداد، ألمحد بن عل  أبو بكر اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمينة   -2 
 .بريوت

 –حممد اخلضري بك، دار الكتنب العلمينة    تاريخ التشريع اإلسالم ، للشيخ -9 
 .بريوت

تاريخ التشريع اإلسالم ، لعل  حممد معوض، وعادل أمحد عبند املوجنود، دار    -10
 .بريوت، الطبعة األوىل –الكتب العلمية 

تاريخ اخللفاء، لإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكنر السنيوط     - 1
 - ، دار اليقني للنشنر والتوزينع   سعد عبد الكرمي الفق: ، حتقيق(هن  9ت)

 .هن    املنصورة، الطبعة األوىل، 

دار الكتنب  حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطنربي،  : تأليفتاريخ الطربي،  - 1
 .بريوت-العلمية

مكنة   –تاريخ الفقه اإلسالم ، حملمد عل  السايس، دار إحياء التراب اإلسالم   - 1
 .املكرمة

السيد هاشنم  : بن إمساعيل البخاري اجلعف ، حتقيقالتاريخ الكبري، للحافظ حممد  - 1
 .دار الفكر –الندوي 

تبيني احلقائق شرح كننز الدقائق، لعز الندين عثمنان بنن علن  الزيلعن        -11
 .، دار الكتاب اإلسالم (هن  0ت)

: سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين، حتقيقالتحبري يف املعجم الكبري، لإلمام أيب  -16
 .هن91  ان األوقاف، بغداد، الطبعة األوىل، منرية ناج  سامل، ديو

دمشق، الطبعة األوىل،  –حترير ألفاظ التنبيه، ليحىي بن شرف النووي، دار القلم  -10
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 .هن02  

حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، حملمد عبد الرمحن املباركفوري، دار الكتب  -12
 .بريوت –العلمية 

د بن حجر اهليتمن ، دار إحيناء   حتفة احملتاج بشرح املنهاج، لشهاب الدين أمح -19
 .التراث العريب

التدوين يف أخبار قزوين، للمؤرخ الكبري عبد الكرمي بن حممد الرافع  القنزويين،   -60
 .هن02  بريوت،  –عزيز اهلل العطاردي، دار الكتب العلمية : حققه

 –تذكرة احلفاظ، أليب عبد اهلل مشس الدين حممد الذهيب، دار الكتنب العلمينة    - 6
 .الطبعة األوىل –بريوت 

إبراهيم األبياي، دار الكتاب : التعريفات، لعل  بن حممد بن عل  اجلرجاين، حتقيق - 6
 .هن01  العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

حمب اهلل بن عجب كل من : التعليقة الكربى، للقاض  أيب الطيب الطربي، حتقيق - 6
 (.كتاب اإلجيارات إىل هناية كتاب اختصار الفرائ،)

كتناب  )ديار سياك، منن  : قة الكربى، للقاض  أيب الطيب الطربي، حتقيقالتعلي - 6
 (.الوصايا إىل هناية كتاب قسم الصدقات

سعود بن عل  بن سنعود  : حتقيقالكربى، للقاض  أيب الطيب الطربي، التعليقة  -61
 (.كتاب اخللع إىل هناية كتاب اإليالء)احملمدي، من 

ني بن احلسنن بنن اجلنالب البصنري     التفريع، أليب القاسم عبيد اهلل بن احلس -66
حسني بن سامل الدمهاين، دار الغرب اإلسالم  / الدكتور: ، حتقيق(هن02 ت)
 .هن02  بريوت، الطبعة األوىل،  –

بنريوت،   –تفسري القرآن العظيم، إلمساعيل بن عمر بنن كنثري، دار الفكنر     -60
 .هن 0  

مد عوامة، الطبعة حم: تقريب التهذيب، ألمحد بن عل  بن حجر العسقالين، حتقيق -62
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 .هن06  األوىل، 

عبد القيوم عبند رب  . د: تكملة اإلكمال، حملمد بن عبد الغين البغدادي، حتقيق -69
 .هن0   مكة املكرمة، الطبعة األوىل،  –النيب، جامعة أم القرى 

: التلخيص، أليب العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي املعروف بابن القاص، حتقينق  -00
 .وجود وعل  معوض، مكتبة نزار البازالشيخ عادل عبد امل

يف أحاديث الرافع  الكبري، ألمحد بن عل  بن حجر العسنقالين،   تلخيص احلبري - 0
 .هن 2  املدينة املنورة،  –السيد عبد اهلل هاشم املدين : حتقيق

التلقني يف الفقه املالك ، للقاض  أبو حممد عبد الوهاب بن عل  بن نصر البغدادي  - 0
مكة  –حممد االث سعيد الغاين، مكتبة نزار الباز : ، حتقيق(هن   ت)املالك  
 .املكرمة

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بنن عبند اهلل بنن     - 0
مصطفى بن أمحد العلوي، وحممد عبد الكبري البكنري، وزارة  : الرب، حتقيق عبد

 .املغرب –عموم األوقاف والشئون اإلسالمية 

يف فقه اإلمام الشافع ، لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بنن علن  الشنريازي     التنبيه - 0
بريوت،  –عل  معوض وعادل عبد املوجود، دار األرقم : ، حتقيق(هن06 ت)

 .هن2   الطبعة األوىل، 

التهذيب يف فقه اإلمام الشافع ، لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن  -01
عادل عبد املوجود وعلن  معنوض، دار   : ، حتقيق(هن6 1ت)الفراء البغوي 
 .هن2   بريوت، الطبعة األوىل،  –الكتب العلمية 

حممد عوض مرعن ،  : هتذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق -06
 .م 00 بريوت، الطبعة األوىل،  –دار إحياء التراث العريب 

 ( ث) 

السيد شرف : البسيت، حتقيق بن حبان بن أمحد، أبو حامت التميم الثقات، حملمد  -00
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 .هن91  بريوت، الطبعة األوىل،  –الدين أمحد، دار الفكر 

 ( ج) 

، حملمند بنن   "تفسري ابن جرير"جامع البيان عن تأويل آي القرآن، املعروف بن -02
 .هن01  بريوت ،  –جرير بن يزيد بن خالد الطربي، دار الفكر 

بن إدريس أبو حممند النرازي    اجلرح والتعديل، لعبد الرمحن بن أيب حامت حممد -09
 .هن 0  بريوت، الطبعة األوىل،  –التميم ، دار إحياء التراث العريب 

، املطبعة (هن200ت)اجلوهرة النرية، أليب بكر بن عل  بن حممد احلداد العبادي  -20
 .اخلريية

 ( ح) 

، لسليمان بنن  "التجريد بنفع العبيد"حاشية البجريم  على شرح منهج الطالب  - 2
 .تركيا –مد البجريم ، املكتبة اإلسالمية عمر بن حم

حاشية قليويب على شرح جالل الدين احملل  على منهاج الطالبني، لشهاب الدين  - 2
بنريوت، الطبعنة األوىل،    –أمحد بن أمحد بن سالمة القلينويب، دار الفكنر   

 .هن9   

: احلاوي الكبري، لإلمام أيب احلسن عل  بن حممد بن حبيب املناوردي، حققنه   - 2
دكتور حممود مطرج ، وساهم معه الدكتور ياسنني اخلطينب، والندكتور    ال

الرمحن األهدل، والدكتور حسن عل  كوركو، والدكتور أمحد حاج ماح ،  عبد
 .هن    دار الفكر، 

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم أمحد بن عبند اهلل األصنبهاين، دار    - 2
 (.هن01  ) بريوت، الطبعة الرابعة –الكتاب العريب 

: حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، أليب بكر حممد بن أمحد الشاش ، حتقيق -21
مكة املكرمة، الطبعنة الثانينة،    –سعيد عبد الفتاح، مكتبة نزار مصطفى الباز 
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 .هن2   

، والنسخة التركية (19 )حلية املؤمن، نسخة مصورة جبامعة أم القرى حتت رقم  -26
 [(.A  06 –( 20  ]) 619/ )ا، برقم مبتحف طوبوقسراي بتركي

 ( د) 

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، للحافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بنن   -20
اهلنند،   –حيدر آباد  –عل  بن حممد العسقالين، جملس دائرة املعارف العثمانية 

 .هن 9  الطبعة الثانية، 

بريوت،  –دار الفكر ين السيوط ، الدر املنثور، لعبد الرمحن بن الكمال جالل الد -22
 .م 99 

دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، للقاض  عبد الننيب بنن    -29
بنريوت، الطبعنة األوىل،    –الرسول األمحد نكري، دار الكتب العلمينة   عبد

 .هن    

ملنصنور  رح املنتهى، وهو املعروف بشرح منتهى اإلرادات، أويل النهى بشدقائق  -90
 .م996 بريوت، الطبعة الثانية،  –ونس بن إدريس البهوش ، عامل الكتب بن ي

دول اإلسالم، لإلمام مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان النذهيب   - 9
بريوت، الطبعة األوىل،  –، حتقيق حسن إمساعيل مروة، دار صادر (هن2 0ت)

 .م999 

 ( ذ) 

حممد حج ، دار الغرب : ايف، حتقيقالذخرية، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القر - 9
 .م 99 بريوت،  –

ذيل تاريخ بغداد، حملب الدين أيب عبد اهلل حممد بن حممود بن احلسن املعنروف   - 9
 .بريوت –بابن النجار البغدادي، دار الكتب العلمية 
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 ( ر) 

رؤوس املسائل، للعالمة جار اهلل أيب القاسنم حممنود بنن عمنر الزخمشنري       - 9
 –عبد اهلل نذير أمحد، دار البشنائر اإلسنالمية   : حتقيق، دراسة و(هن2 1ت)

 .هن00  بريوت، الطبعة األوىل، 

الرحبية يف علم الفرائ، بشرح سبط املارديين وحاشية العالمة البقنري، عل نق    -91
 . ه1   ،ةعشر ةمصطفى ديب البغا، دار القلم، دمشق، الطبعة احلادي. د: عليها

حملمد أمنني بنن عمنر بنن     ، (ة ابن عابدينحاشي)رد احملتار على الدر املختار  -96
 –عبد اجمليد طعمه حلنيب، دار املعرفنة   : العزيز، عابدين الدمشق ، حتقيق عبد

 .هن0   بريوت، الطبعة األوىل، 

روضة الطالبني وعمدة املفتني، لإلمام حيىي بن شرف النووي، املكتب اإلسالم ،  -90
 .هن    الطبعة الثالثة، 

ملستقنع، للعالمة أيب السعادات منصنور بنن ينونس    الروض املربع شرح زاد ا -92
 .بريوت –حممد نزار متيم، وهيثم نزار متيم، دار األرقم : البهويت، حققه

 ( ز) 

زاد املستقنع يف اختصار املقنع، لشرف الدين أيب النجا موسى بن أمحد احلجاوي  -99
 .هن    الرياض، الطبعة األوىل،  –، دار الوطن (هن690ت)

يب ألفاظ الشافع ، لإلمام أيب منصور حممد بن أمحند األزهنري   الزاهر يف غر -00 
 .هن    دار الفكر، ، (هن00 ت)

 ( س) 

السراج الوهاج على منت املنهاج، للعالمة حممد الزهري الغمراوي، دار املعرفنة   - 0 
 .بريوت –

، دار (هن01 ت)سنن أيب ماجة، للحافظ أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين  - 0 
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 .هن    األوىل،  الفكر، الطبعة

، دار الفكنر،  (هن01 ت)سنن أيب داود، لسليمان بن األشعث السجستاين  - 0 
 .هن1   الطبعة األوىل، 

سنن البيهق  الكربى، ألمحد بن احلسني بن عل  بن موسى بن أيب بكر البهيق ،  - 0 
 .مكة املكرمة –حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز : حتقيق

حممد بن عيسى بن سورة الترمنذي، دار الفكنر،   سنن الترمذي، أليب عيسى  -01 
 .هن    الطبعة األوىل، 

بريوت،  –سنن الدارم ، لإلمام أيب حممد عبد اهلل بن هبرام الدارم ، دار الفكر  -06 
 .م001 

حبينب النرمحن   : منصور، لسعيد بن منصور اخلراساين، حتقيقسنن سعيد بن  -00 
 .هن 0   اهلند، الطبعة األوىل، –األعظم ، الدار السلفية 

بريوت،  –سنن النسائ  الكربى، ألمحد بن شعيب النسائ ، دار الكتب العلمية  -02 
 .هن    الطبعة األوىل، 

، (هنن 2 0ت)سري أعالم النبالء، لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد النذهيب   -09 
 .هن0   حمي  الدين العمروي، دار الفكر، الطبعة األوىل، : حتقيق

 ( ش) 

من ذهب، لإلمام شهاب الدين أيب الفالح عبد احل  شذرات الذهب يف أخبار  -0  
، (هنن 029 ت)بن أمحد بن حممد احلنبل  الدمشق  املشهور بابن العمناد  

، الطبعنة  دمشنق  - عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثري: هأشرف على حتقيق
 .هن    األوىل، 

، دار شرح الزرقاين على موطأ مالك، حملمد بن عبد الباق  بن يوسف الزرقناين  -   
 .هن    الطبعة األوىل،  –الكتب العلمية 

شرح الزركش  على خمتصر اخلرق ، لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل  -   
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 .هت    بريوت، الطبعة األوىل،  –الزركش  احلنبل ، دار الكتب العلمية 

الشرح الكبري على خمتصر خليل، للقطب الدردير، ومعنه حترينرات البنناين،     -   
 .م006 بريوت، الطبعة األوىل،  –ت الدسوق ، املكتبة العصرية وحتصيال

 .بريوت –شرح خمتصر خليل، للخرش ، دار الفكر  -   

شرف الننووي،  أيب زكريا حيىي بن  :تأليف شرح النووي على صحيح مسلم، -1  
 .هن00  دار الريان للتراث، الطبعة األوىل، 

 ( ص) 

 –اجلعفن ، دار الفكنر    صحيح البخاري، لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري -6  
 .هن    بريوت، الطبعة األوىل، 

صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجناج القشنريي النيسنابوري     -0  
 .م 99 ، دار الفكر، (هن 6 ت)

 ( ط) 

طبقات الشافعية، أليب بكر أمحد بن حممد بن عمر بن محد بن قاضن  شنهبة،    -2  
الكتنب، الطبعنة األوىل،   اعتىن بتصحيحه احلافظ عبد العليم خنان، عنامل   

 .هن00  

عادل : ، حتقيق(هن  0 ت)طبقات الشافعية، أليب بكر بن هداية اهلل احلسيين  -9  
 .م909 بريوت، الطبعة الثانية،  –دار اآلفاق اجلديدة  -أبو هن،

: ، حتقينق (هن 00ت)سنوي فعية، جلمال الدين عبد الرحيم اإلطبقات الشا -0  
 .هن 0  لرياض، ا –عبد اهلل اجلبوري، دار العلوم 

طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين عبد الوهاب بن عل  بنن عبند الكنايف     -   
عبد الفتاح احللنو، دار هجنر،   . حممود حممد الطناج ، د. د: السبك ، حتقيق
 .هن    الطبعة الثانية، 
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طبقات الفقهاء الشافعية، لتق  الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بنن الصنالح،    -   
بريوت، الطبعنة األوىل،   –ين عل  ريب دار البشائر اإلسالم  حمي  الد: حتقيق
 .م 99 

طبقات الفقهاء الشافعيني، لعماد الندين إمساعينل بنن عمنر بنن كنثري        -   
بنريوت،   –عبد احلفيظ منصور، دار املدار اإلسالم  : ، حتقيق(هن006ت)

 .م 00 الطبعة األوىل، 

سليمان اخلنزي، مكتبنة   : طبقات املفسرين، ألمحد بن حممد الداودي، حتقيق -   
 .هن0   املدينة املنورة، الطبعة األوىل،  –العلوم واحلكم 

 ( ع) 

العرب يف خرب من غرب، ملؤرخ اإلسالم احلفظ أيب عبد اهلل مشس الدين حممد الذهيب  -1  
بريوت،  - زغلول، دار الكتب العلميةينالسعيد بن بسيو: ، حتقيق(هن2 0ت)

 .هن01  الطبعة األوىل، 

تاج إىل توجيه املنهاج، لسراج الدين عمر بن عل  بنن امللقنن، دار   عجالة احمل -6  
 .هن    األردن،  –الكتاب 

العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري، لإلمام أيب القاسم عبد الكرمي بنن   -0  
عادل عبد املوجود وعلن  معنوض، دار   : ، حتقيق(هن  6ت)حممد الرافع  
 .هن0   وىل، بريوت، الطبعة األ –الكتب العلمية 

خليل : العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، لعبد الرمحن بن عل  اجلوزي، حتقيق -2  
 .هن 0  بريوت، الطبعة األوىل،  –امليس، دار الكتب العلمية 

، (هن026ت)العناية شرح اهلداية، لإلمام أكمل الدين حممد بن حممود البابريت  -9  
 .هن90  دار الفكر، الطبعة الثانية، 

املعبود شرح سنن أيب داود، حملمد مشس احلق العظيم آبادي، دار الكتنب   عون -0  
 .م991 بريوت، الطبعة الثانية،  –العلمية 
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إبنراهيم   .مهدي املخزوم ، ود. د: العني، للخليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق -   
 .السامرائ ، دار ومكتبة اهلالل

 ( غ) 

 زكرينا األنصناري، املطبعنة    الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، أليب حيىي -   
 .اليمنية

 ( ف) 

: الفتاوى الكربى، لتق  الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، قنّدم لنه   -   
 .حسنني حممد خملوف، دار املعرفة، بريوت

فقه اإلمام أيب حنيفة النعمان، للشيخ نظام ومجاعة من علماء الفتاوى اهلندية يف  -   
 .هن    بريوت،  –اهلند، دار الفكر 

فتح اجلواد بشرح اإلرشاد، البن حجر اهليتم  املك  الشنافع ، دار الكتنب    -1  
 .بريوت، الطبعة األوىل –العلمية 

فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حملمد بنن علن     -6  
 .بريوت –الشوكاين، دار الفكر 

واحد السيواس  املعروف فتح القدير شرح اهلداية، لكمال الدين حممد بن عبد ال -0  
 .هن90  بريوت، الطبعة الثانية، –بابن اهلمام، دار الفكر 

فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، لزكريا بن حممد بن أمحند بنن زكرينا     -2  
 .هن2   بريوت، الطبعة األوىل،  –األنصاري، دار الكتب العلمية 

ان اجلمل ، للشيخ سليم"حاشية اجلمل"فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطالب  -9  
 .دار الفكر –

الفردوس مبأاور اخلطاب، أليب شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه النديلم    -0  
السعيد بسيوين زغلنول، دار  : ، حتقيق(هن109ت" )إلكيا"اهلمذاين امللقب بن
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 .هن06  بريوت، الطبعة األوىل،  –الكتب العلمية 

اء، بنريوت،  احلسن بن موسنى الننوخبيت، دار األضنو   : فرق الشيعة، تأليف -   
 .هن 0  

فرق معاصرة، للدكتور غالب عواج ، املكتبة العصرية الذهبية، جدة، الطبعنة   -   
 .هن    الرابعة، 

الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القرواين، للعالمة أمحد بن غنيم بن سامل  -   
، املكتبة العصنرية، الطبعنة األوىل،   (هن6   )النفراوي األزهري املالك  ت

 .هن1   

 ( ق) 

 .بريوت –القاموس احمليط، حملمد بن يعقوب الفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة  -   

القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية، حملمد بن أمحد بن جزّي الغرناط ،  -1  
 .هن    عبد الكرمي الفضيل، املكتبة العصرية، : حتقيق

 ( ك) 

ن أمحند النذهيب   الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، حلمد بن  -6  
 .هن    حممد عوامة، دار القبلة، الطبعة األوىل، : الدمشق ، حتقيق

يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، لشيخ اإلسالم موفق الدين عبند اهلل بنن   الكايف  -0  
 .هن01  قدامة املقدس ، املكتب اإلسالم ، الطبعة الرابعة، 

النرب القرطبنن ، دار   الكايف يف فقه أهل املدينة، ليوسف بن عبد اهلل بن عبد  -2  
 .هن00  بريوت، الطبعة األوىل،  –الكتب العلمية 

الكامل يف التاريخ، للعالمة عز الدين أيب احلسن عل  بن حممد اجلزري املشهور  -9  
 .عمان –، بيت األفكار الدولية (هن0 6ت)بابن األاري 

 الكشاف عن حقائق التننزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أليب القاسنم  -10 
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عبد الرزاق مهندي، دار إحيناء   : حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزم ، حتقيق
 .بريوت –التراث العريب 

كشف الظنون عن أسام  الكتب والفنون، ملصطفى بن عبد اهلل الرومن ، دار   - 1 
 .هن    بريوت، الطبعة األوىل،  –الكتب العلمية 

يب بكر بنن حممند   تق  الدين أ: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، تأليف - 1 
عل  عبد احلميد بلطج ، وحممد وهبنن   : احلسيين الدمشق  الشافع ، حتقيق

 .م 99 سليمان، دار اخلري، دمشق، 

: كننز العمال يف سنن األقوال واألفعال، لعالء الدين عل  املتق  اهلندي، حتقيق - 1 
 . ه9   بريوت، الطبعة األوىل،  –حممود الدمياط ، دار الكتب العلمية 

 (ل ) 

 –لسان العرب، حملمد بن مكرم بن منظور األفريقن  املصنري، دار صنادر     - 1 
 .بريوت، الطبعة األوىل

بريوت،  –لسان امليزان، ألمحد بن عل  بن حجر العسقالين، مؤسسة األعلم   -11 
 .هن06  الطبعة الثالثة، 

بريوت،  –اللباب يف هتذيب األنساب، لعز الدين ابن األاري اجلزري، دار صادر  -16 
 .هن00  

 ( م) 

، لإلمام أمحد بن شعيب النسائ ، دار الفكنر،  (سنن النسائ  الصغرى)اجملتىب  -10 
 .هن1   

جممع األهنر شرح ملتقى األحبر، لعبد الرمحن بن الشيخ حممد بن سليمان شيخ   -12 
 .زاده، دار إحياء التراث العريب

عبداهلل  احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف عبد السالم بن -19 
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 .هن 0  الرياض، الطبعة الثانية،  –بن تيمية، مكتبة املعارف 

طه : حممد بن عمر بن احلسني الرازي، حتقيق: األصول، تأليف لماحملصول يف ع -60 
جابر فياض العلواين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، الطبعنة  

 .هن00  األوىل، 

عبند الغفنار   . د: حزم األندلس ، حتقينق  احمللى، لعل  بن أمحد بن سعيد بن - 6 
 .هن    البنداري، دار الفكر، 

 – بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان خمتار الصحاح، لإلمام حممد بن أيب - 6 
 .م 99 بريوت، 

عبند اهلل  : خمتصر اختالف العلماء، ألمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، حتقيق - 6 
 .هن0   ة الثانية، البشائر اإلسالمية، الطبعنذير، دار 

أبو القاسم عمنر بنن   : خمتصر اخلرق  من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف - 6 
زهري الشاويش، املكتب اإلسنالم ، الطبعنة الثالثنة،    : احلسني اخلرق ، حتقيق

 .هن 0  

خمتصر خالفيات البيهق ، ألمحد بن فرج اللخم  اإلشبيل  الشنافع ، مكتبنة    -61 
 .هن0   وىل، الرياض، الطبعة األ –الرشد 

خمتصر الطحاوي، لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بنن سنالمة الطحناوي،     -66 
أبو الوفا األفطاين، الطبعنة  : بريوت، حتقيق –، دار إحياء العلوم (هن   )ت

 .هن06  األوىل، 

خمتصر القدوري يف الفقه احلنف ، لإلمام العالمة الشيخ أيب احلسن أمحد بن عل   -60 
–، دار الكتب العلمينة  (هن2  ت)عفر القدوري، بن حممد بن أمحد بن ج
 .هن2   بريوت، الطبعة األوىل، 

خمتصر املزين، لإلمام أيب إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املصنري املنزين    -62 
 .هن9   ، دار الكتب العلمية، (هن 6 ت)
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 .، دار الكتب العلمية(هن09 ت)املدونة لإلمام مالك بن أنس األصحيب،  -69 

، حملمد معنني دينن اهلل   (نشأته، أطواره، مؤلفاته، خصائصه)لشافع  املذهب ا -00 
 .مصري، رسالة دكتوراه جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املذهب عند الشافعية، حملمد الطيب بن حممد اليوسف، مكتبة دار البيان احلديثة،  - 0 
 .هن    الطبعة األوىل، 

عترب من حوادث الزمنان، لإلمنام أيب   مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما ي - 0 
بنريوت،   –، مؤسسة األعلم  (هن062ت)حممد عبد اهلل بن أسعد اليافع  

 .هن90  

: مسائل اإلمام أمحد وإسحاق، إلسحاق بن منصور بن هبرام الكويج، حتقينق  - 0 
 .هن1   الرياض،  –خالد بن حممود الرباط، دار اهلجرة 

: اهلل احلناكم النيسنابوري، حتقينق    املستدرك على الصحيحني، حملمد بن عبد - 0 
 .هن    بريوت،  –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

حممد عبد السنالم  : ، حتقيقاملستصفى، لإلمام حممد بن حممد بن حممد الغزايل -01 
 .هن    بريوت، الطبعة األوىل،  –الشايف، دار الكتب العلمية  عبد

، ضبط ومراجعة صديف مجيل العطار، دار د، لإلمام أمحد بن حنبل الشيبايناملسن -06 
 .هن    الفكر، الطبعة الثانية، 

حسني سليم : مسند أيب يعلى، ألمحد بن عل  بن املثىن أبو يعلى املوصل ، حتقيق -00 
 .هن 0  دمشق، الطبعة األوىل،  -أسد، دار املأمون للتراث

 .وتبري –مسند الشافع ، حملمد بن إدريس الشافع ، دار الكتب العلمية  -02 

مشاهري األمصار، حملمد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميم  البسيت، دار الكتب  -09 
 .م991 بريوت،  -العلمية

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، للعالمة أيب العباس أمحد بن حممد بن عل   -20 
هنن، مؤسسنة الرسنالة، الطبعنة األوىل،     000املقري الفيوم  املتوىف سنة 
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 .هن1   

كمال يوسف : أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف، حتقيق، املصنف - 2 
 .هن09  الرياض، الطبعة األوىل،  –حوت، مكتبة الرشد 

حبينب النرمحن   : املصنف، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقينق  - 2 
 .بريوت –األعظم ، املكتب اإلسالم ، الطبعة الثانية 

، أليب سليمان اخلطايب، املكتبة العلمية، الطبعة معامل السنن شرح سنن أيب داود - 2 
 .هن 0  الثانية، 

حممد بن دريد املسعودي، / املعتمد من قدمي قول الشافع  على اجلديد، للدكتور - 2 
 .هن0   الرياض، الطبعة األوىل،  –عامل الكتب 

 .هن 0  املعجم االقتصادي، للدكتور أمحد الشرباص ، دار اجليل،  -21 

 .بريوت –اقوت بن عبد اهلل احلموي، دار الفكر معجم البلدان، لي -26 

شري حممد زمنان،  . د: معجم السفر، أليب طاهر أمحد بن حممد السلف ، حققه -20 
الطبعنة   –إسالم آباد  –اجلامعة اإلسالمية العاملية  –جممع البحوث اإلسالمية 

 .هن02  األوىل، 

د العزيز البكنري  معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، لعبد اهلل بن عب -22 
بنريوت، الطبعنة الثالثنة،     –مصطفى السقا، عامل الكتب : األندلس ، حتقيق

 .هن 0  

معجم املؤلفني تراجم مصنف  الكتب العربية، لعمر رضنا كحالنة، مؤسسنة     -29 
 .هن    بريوت، الطبعة األوىل،  –الرسالة 

املنعم، حممود عبد الرمحن عبد / معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، للدكتور -90 
 .القاهرة –دار الفضيلة 

، دار (هن91 ت)معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  - 9 
 .هت    إحياء التراث العريب، الطبعة األوىل، 
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إبراهيم مصطفى، وأمحد حسن الزيات، وحامد : املعجم الوسيط، قام بإخراجه - 9 
 .استانبول – عبد القادر، وحممد عل  النجار، املكتبة اإلسالمية

معرفة السنن واآلاار عن اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافع ، للحنافظ   - 9 
سيد كسروي حسنن، دار الكتنب   : أيب بكر أمحد بن احلسني البيهق ، حتقيق

 .بريوت –العلمية 

بشار معنروف،  : معرفة القراء الكبار، حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق - 9 
 .هن 0  بريوت، الطبعة األوىل،  –سسة الرسالة شعيب األرناؤوط، مؤ

املعونة على مذهب عامل املدينة، تصنيف القاض  أيب حممد عبد الوهاب بن عل   -91 
حممد حسن الشنافع ، دار الكتنب   : ، حتقيق(هن   ت)بن نصر املالك  

 .هن1   بريوت، الطبعة الثانية،  –العلمية 

 -بن عثمنان النذهيب، دار الفرقنان   املعني يف طبقات احملداني، حملمد بن أمحد  -96 
 .هن 0  األردن، الطبعة األوىل، 

األمساء، لعماد الدين أيب اجملد إمساعيل بنن  واملغين يف اإلنباء عن غريب املهذب  -90 
مصطفى عبد احلفيظ سامل، مكتبنة مصنطفى   : أيب الربكات بن باطيش، حتقيق

 .هن    الباز، 

اج، للشيخ مشس الدين حممد بن اخلطيب مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنه -92 
 .بريوت –الشربيين على منت منهاج الطالبني، دار املعرفة 

املغين والشرح الكبري على منت املقنع، لإلمامني موفق الدين ومشس الدين ابنين   -99 
 .هن0   قدامة، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

ام موفق الدين عبد اهلل بن املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين، لإلم -00 
 .لسعيدية بالرياض، الطبعة الثالثةأمحد بن قدامة املقدس ، املؤسسة ا

: من غريب كالم العرب، أليب احلسن عل  بن احلسن النهائ ، حتقينق  باملنتخ - 0 
 .القاهرة -حيىي مراد، دار احلديث
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مد بنن  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، أليب الفرج عبد الرمحن بن عل  بن حم - 0 
حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبند القنادر   : ، حتقيق(هن190ت)اجلوزي 

 .هن    بريوت، الطبعة األوىل،  –عطا، دار الكتب العلمية 

، وزارة (هن0  ت)ور يف القواعد، حملمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركش  ثاملن - 0 
 .هن01  األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، الطبعة الثانية، 

ح اجلليل شرح خمتصر خليل، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد املعروف بالشنيخ  من - 0 
 .، دار الفكر(99  )عليش 

منهج الطالب، لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصناري، دار الكتنب    -01 
 .هن، مطبوع مع فتح الوهاب2   بريوت، الطبعة األوىل،  –العلمية 

بن عل  بن يوسنف، أبنو إسنحاق    املهذب يف فقه اإلمام الشافع ، إلبراهيم  -06 
 .بريوت –الشريازي، دار الفكر 

هب اجلليل شرح خمتصر خليل، أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن امو -00 
 .بريوت –، دار الفكر (هن 91ت)طاب الرعيين املعروف باحل

 ( ن) 

الوهاج يف شرح املنهاج، لإلمام العالمة املتقن احملدث الفقينه اللغنوي   النجم  -02 
 .كمال الدين أيب البقاء حممد بن موسى بن عيسى الدمريي، دار املنهاج

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، جلمال الدين أيب احملاسن يوسف بنن   -09 
بنريوت، الطبعنة    –، دار الكتب العلمية (هن 20ت)تغري ب ْردي األتابك  

 .هن    األوىل، 

يوسف أبو حممد احلنف  الزيلع ، دار نصب الراية ألحاديث اهلداية، لعبد اهلل بن  -0  
 .هن10  مصر،  –احلديث 

هناية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول، للقاض  ناصر الندين   -   
: مجال الدين عبد الرمحن بن احلسنن اإلسننوي، حتقينق   : البيضاوي، تأليف
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 . ه0   الدكتور شعبان حممد إمساعيل، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 

احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج، لشمس الدين حممد بنن أمحند الرملن     هناية  -   
 .، دار الفكر(هن 00 ت" )الشافع  الصغري"املصري، 

هناية املطلب يف دراية املذهب، أليب املعايل عبد امللك عبند اهلل بنن يوسنف     -   
اجلويين، خمطوط مصور جبامعة أم القرى، مبركز البحث العلم  والتراث حتنت  

 (.0  ، 6  ، 2   ،90 )رقم 

 ( هـ) 

هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاار املصنفني، إلمساعيل البغدادي، دار الفكنر   -   
 .بريوت –

 ( و) 

الواضح يف شرح خمتصر اخلرق ، لنور الدين أيب طالب عبد النرمحن البصنري    -1  
 .عبد امللك بن عبد اهلل الدهيس. د: ، حتقيق(هن 62ت)املعروف بالضرير 

أمحد األرنناؤوط،  : ، حتقيق(هن 06ت)الوفيات، لصالح الدين خليل الوايف ب -6  
 .هن0   بريوت، الطبعة األوىل،  -ترك  مصطفى، دار إحياء التراث العريب

الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الشافع ، لإلمام حممد بن حممد بن حممد الغنزايل،   -0  
ة األوىل، بنريوت، الطبعن   –أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمينة  : حتقيق
 .م 00 

الوسيط يف املذهب، لإلمام أيب حامد حممد بن حممند بنن حممند الغنزايل      -2  
أيب عمر احلسيين بن عمر بن عبد الرحيم، دار الكتنب  : ، حتقيق(هن101ت)

 .هن    لبنان، الطبعة األوىل،  –بريوت  –العلمية 

ن حممد بن أيب وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس مشس الدين أمحد ب -9  
 .بريوت –إحسان عباس، دار صادر . د: بكر بن خلكان، حتقيق
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 ( ي) 

يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، أليب منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل  -0  
بريوت، الطبعنة   –مفيد حممد قمحية، دار الكتب العلمية . د: الشاليب، حتقيق

 .هن 0  األوىل، 
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 16 ................................................ الوقف على بين هاشم
 16 ................................................... ما جيوز الوقف فيه

 16 ...................................................الوقف وقبوله قب،
 10 ........................................................ املسجد وقف



 551 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 12 ............................................................... صيغته
 12 ........................................................ املوقوف عليه

 19 ................................................... الوقف على احلمل
 19 ........................ كان الوقف معلوم االبتداء واالنتهاء والوسطلو 
 19 ........................... ول االنتهاءجمهمعلوم االبتداء  الوقفكان  لو

 60 ........................... منقطع االبتداء معلوم االنتهاءإذا كان الوقف 
  6 ................................. لو قال وقفت مايل ومل يذكر املصرف

  6 ................................................... قف على نفسهلو و
  6 ................................................ أحكام الوقف اللفظية

  6 ........................................ اعتبار شرائط الوقف يف الوقف
  6 ........................ لو قال على أوالد أوالدي هل يدخل فيه البنات

    ....................................................... كتاب العطايا واهلبات
 61 .......................................................... مشروعيتها
 66 ...................................................... قبضهاصيغتها و

 66 ................................................ الفرق بني اهلبة واهلدية
 60 .......................................................... هبة املشاع

 60 ................................................... هبة الرجل ألوالده
 60 ...................................................... الرجوع يف اهلبة

 62 ...................................... ق على ابنه بلفظ الصدقةلو تصد
 69 ............................................ لو وهب األعلى من األدىن
 69 ............................................... لو وهب الغالم ألستاذه
 69 ............................................. لو وهب النظري من النظري
 00 ............................................... لو وهب بشرط الثواب



 553 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 28 ............................................................... :قطةكتاب الل
  0 .......................................................... مشروعيتها

  0 ....................................................... حكم االلتقاط
  0 .................................................. اإلشهاد على اللقطة

  0 ................................................ ومكانه صفة التعريف
  0 ..................................................... التقاط بني هاشم
  0 ........................................................ التقاط الضالة

 06 .................................................. طعامًا رطبًاوجد إذا 
 06 .................................................. قليل اللقطة وكثريها

 00 .......................................................... لقطة احلرم
 02 ......................................... لقطة الصيب واجملنون واحملجور

 02 ......................................................... التقاط العبد
 20 ....................................................... التقاط املكاتب

  2 ................................................... التقاط املعتق نصفه
  2 ....................................................... التقاط الفاسق

  2 ...................... ةقلو وصف رجل لقطة ووقع يف قلب امللتقط صد
  2 .............................. دي فلك كذابإن جئتين بع :لو قال لرجل
  2 .................................................. مع غريه لو رد العبد

 12 ........................................................... التقاط املنبوذباب 
  2 .............................................................. حكمه
  2 ...............................................ط مااًلياللق مع إن وجد

 21 ............................................... إن كان امللتقط غري اقة
 21 .................................................. إن كان امللتقط أمينًا



 554 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 21 ................................................ إن مل يكن للقيط مال
 21 ............................................... لو وجد اللقيط رجالن
 26 ............................................... لو ادعى امللتقط أنه ابنه

 26 ........................................................ لو ادعاه اانان
 20 ........................................................... دعوة املرأة

 20 ..............................................أنه عبدهلو ادعى امللتقط 
 20 ....................................................رار اللقيط بالرقإق

 22 ........................................... إقرار اللقيط باحلرية مث الرق
 22 ............................. ر بالرق بعدما تصرف بالبيع أو الشراءلو أق

 19 ............................................................. :كتاب الفرائض
 29 .......................................................... مشروعيتها

 29 ................................... أوجه املواريث يف اجلاهلية واإلسالم
  9 ......................................... احلقوق الواجبة يف تركة امليت

  9 ...................................................من يرث بكل حال
  9 ....................................................... أسباب اإلرث
  9 ......................................................... موانع اإلرث

  9 ................................................... هباالفروض وأصحا
  9 ..................................................... أصحاب النصف
  9 ....................................................... أصحاب الربع
  9 ....................................................... أصحاب الثمن
  9 ...................................................... أصحاب الثلثني
  9 ...................................................... أصحاب الثلث
  9 ..................................................... أصحاب السدس



 555 فهرس الموضوعات: تاسعًا

  9 .................................................... مسائل يف احلجب
 91 .................................................. الواراون من الرجال
 91 .................................................. الواراات من النساء

 96 ................................. الوارث الذي يتفرق كل املال إذا انفرد
 96 .............................................................. العصبة

 90 ....................................................... أصول املسائل
 92 .................................................... األصول اليت تعول

 99 .......................................... لى أصول املسائلتطبيقات ع
  0  ......................................................... بيان العول

 06  .................................................... احلجب وأنوعه
 00  ........................... األخ من األب يقوم مقام األخ من األبوين

 02  ................................................ فرض االبنة الواحدة
 02  ....................................................... فرض البنتني
 09  ...................................................... فرض األخت
 09  ...................................................... فرض األختني
 09  ....................................................... فرض الزوج

 09  ......................................... فروض الزوجة أو الزوجات
 09  ............................................ أحوال األب من املرياث
 09  .............................................. أحوال األم من املرياث

 0   ...................................................... فرض اجلدات
 0   .............................. لو كان ابنا عم أحدمها زوج أو أخ األم

 0   .......................................... لو ترك االاة إخوة مفترقني
 0   .......................................... لو ترك ستة إخوة مفترقني



 556 فهرس الموضوعات: تاسعًا

     ...................................... أخوات مفترقات لو ترك االث
     ...................................... لو ترك ست أخوات مفترقات

     .................. لو ترك االاة إخوة مفترقني واالث أخوات مفترقات
     ...................................................... فرض الكاللة

     ............................... اة منقسمة عليهمإذا كانت سهام الور
     ...................................... انكسار الفريضة يف عدد واحد

     ............................................ الكسر يف عددين متفقني
     ........................................... الكسر يف عددين خمتلفني

 1   ............................................... اجلد يقوم مقام األب
 6   .................................................... اجلد مع اإلخوة
 0   .................................................... مسألة األكدرية

 2   .................. ال يقوم األخ من األب مقام األخ الشقيق يف مسألتني
 9   ............................................... مرياث ذوي األرحام
     ............................................ الكافر مرياث املسلم من

     ............................................ مرياث الكافر من الكافر
     ...................................................... مرياث اجلنني

     .................................................... هل يرث القاتل
     ............................................ هل يرث الغرقى بعضهم

     ..................................... هل ترث املبتوتة يف مرض املوت
     ...................................... مرياث ولد املالعنة من املالعن

 1   ............................................... وقف املرياث للحمل
 1   ............................................. بابنته  لو تزوج اجملوس

 842 ....................................................... :فصل يف املناسخات



 557 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 0   ....................................................... احلالة األوىل
 0   ......... عني الوارث يف املسألة األوىلا كان الوارث يف املسألة الثانية إذ

 2   ....................................................... :احلالة الثانية
 2   ........................ إن كان يف الثانية يأخذ خبالف املسألة األوىل 

 9   .......... بني تركة امليت الثاين موافقة ومبلغهابني فريضة املسألة الثانية 
 0   .................... املسألة حباهلا وبني فريضة الثاين وتركة الثاين موافقة

 833 ............................................................ :كتاب الوصايا
     ........................................................ مشروعيتها
     ........................................................... حكمها

     .................................................... الوصية للوارث
     .................................................. دة على الثلثياالز

 1   ..................................................... املستحبقدر 
 1   ........................................... لو وصى مبثل نصيب ابنه

 1   ............................................. أكثر من الثلثبالوصية 
 6   ...................................................... الوصية للقاتل
 0   ..................................................... الوصية للكافر

 0   ................................................. رد الوصية مث قبوهلا
 0   .................................... وصية من ال وارث له جبميع املال

 0   .................................................... ألسهمالوصية با
 2   ............................................الوصية باجملهول واملعدوم

 2   ......................................... لو أوصى مبنفعة عبده شهرًا
 9   .................................................. لو أوصى للرقاب

 9   ........................................... رقابًا للعتق الو قال اشترو



 558 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 9   ....................................... ى له قبل القبوللو مات املوص 
 0   ..................................... لو أوصى له بدار فاستحق الثاها

 0   ...................................... لمساكنيل وألو أوصى للفقراء 
     ......................................... للعلوية أو اهلامشيةلو أوصى 
     ............................................ ى لرجل والفقراءلو أوص

     ....................................................... وصية الصيب
     .......................................... لو باع من واراه يف مرضه
     ..............................................لو أوصى ألعقل الناس
     ............................................. لو أوصى ألجهل الناس
     ........................................... لو أوصى لقرابته أو رمحه

     ................................................ الرجوع عن الوصية
     ........................................... لو باعه أو عرضه أو رهنه

     ................................................ لو كان دارًا فهدمها
     .................................................... املرض املخوف

 6   ............................................ لو أعتق عبيده يف مرضه
 0   ............................................. و وهبه وحاىب يف البيعل

 0   .................................................... لو أعتق ووهب
 0   ........................................................... الوصاية

 2   ..................................................... شروط الوص 
 9   .................................................... أحكام الوصاية

 9   ................................................. عزل الوص  لنفسه
 9   ............................. األب واجلد أوىل بتصرف يف مال الصغري

 9   ............................................ لو أوصى يف قضاء ديونه



 551 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 10  ............................................... لو فسق بعد الوصاية
 10  ................................................... الوص  ضعفلو 

 10  ........................................ لو أوصى إليه يف بع، أموره
 10  ............................................ رجلني معًالو أوصى إىل 

  1  .............................................. هل للوص  أن يوص 
  1  .............................. جيوز للوص  أن يصنعه يف مال اليتيمما 

  1  ................................. لو اختلف الصيب والوص  بعد بلوغه
  1  ................................................... لو بلغ غري رشيد

 3 8 ....................................................... :الوديعــةكتاب 
  1  ........................................................ مشروعيتها
  1  ........................................................... حكمها
  1  ............................................................ ضماهنا

  1  ........................................................ عزل املود ع
  1  ................................................. تعليق الوديعة بزمن

  1  .................................... ًارد الوديعة إن كان صاحبها غائب
  1  ................................................ لو أراد املود ع سفرًا

 16  .............................. غالمه إن استعان يف حفظها بزوجته أو
 16  ...................................... لو أراد سفرًا فدفنها يف مننزله

 16  ................................................ اإلخراج من الوديعة
 10  ................................................. لو أودع عنده دابة

 10  ..................................................... لو أمره بعلفها
 12  .................................................. لو مل يأمره بعلفها

 12  ......................................... لو ترك علفها حىت هلكت 



 561 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 19  .................................... وصية املود ع بالوديعة عند املوت
 60  ......................................... ع ومل يعني احلرزأطلق املوِد

 60  .................................................... ن له احلرزلو عيَّ
 60  ............................................... ن له ملك نفسهلو عيَّ

 60  ..................................... إن كان املوضع املعني غري حريز
  6  ............................................ ن وقال له ال تنقلهالو عّي

  6  ............................................ املخالفة يف حفظ الوديعة
  6  ....................... اجعلها يف هذا الصندوق وال ترقد عليه: لو قال
  6  ........................... هاربطها يف كمك فأمسلكها يف يد: لو قال
  6  ............................ يف كمك فوضعها يف جبيه ضعها: لو قال

  6  ............................................. موت املودع عن وديعة
 2 8 ................................................ :كتاب قسم الفيء والغنيمة

  6  ........................................................ مشروعيتها
  6  ..................................................... تعريف الغنيمة
 61  ...................................................... تعريف الف ء

 61  ............................................. مصرف الغنيمة والف ء
 66  ............................................. نصيب الفارس والراجل

 66  ........................................ ال يسهم إال للخيل والربذون
 66  ........................................... لو مات فرسه قبل احلرب

 60  ................................................. اإلمام للخيل تعاهد
 62  ................................................... اإلسهام للمري،
 62  ................................................... اإلسهام لألعمى
 62  ..................................................... اإلسهام للتاجر



 560 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 69  ...................................... اإلسهام لألجري واألسري املسلم
 00  ..................................................... اإلسهام للمدد

 00  ........................................... اشتراك السرايا يف الغنيمة
  0  ..................... اإلسهام للفرس املستعار أو املستأجر أو املغصوب

  0  ................................................... استحقاق السلب
  0  ...................................................... خمرج السلب

  0  ................................................... شروط استحقاقه
  0  ................................... لو قتل امرأة تقاتل أو صبيًا مراهقًا
  0  ...................................... استحقاق املبارز وغريه للسلب

  0  ....................................................... لو قتله اانان
  0  ....................................................... للو قتله خمذ 

  0  ..................................................... حقيقة السلب
 01  .............................................. السلب للمرأة والصيب
 01  ...............................................الرضخ للنساء والعبيد

 01  ..................................................... الرضخ للكافر
 06  ...................................................... اشتراط النفل

 00  .......................................... قسمة العقار يف دار احلرب
 00  ..................................................... أحكام أسراهم

 02  ................................................. ربعة أمخاس الف ءأ
 810 ...................................................... :باب قسم الصدقات
 20  ......................................................... مشروعيته

 20  .................................................. الفقراء واملساكني
 20  ...................................................... اعتبار الزمانة



 561 فهرس الموضوعات: تاسعًا

  2  ................................................ لو كان الرجل جلدًا
  2  .................................................... العامل واملؤلف

  2  ............................................................ الرقاب
  2  .................................... لو كان مع املكاتب وفاء بنجومه

  2  ............................................ الدفع إىل املكاتب الكافر
  2  .............................................. املكاتب نفسه ز جَّلو ع 

  2  .................................. جر فيما أخذهأن يّتلو أراد املكاتب 
  2  ............................................................. الغارم

  2  .................................... لو كان الغرم إلصالح ذات البني
  2  .......................................... لو كان الغرم خلاصة نفسه

  2  ............................................... إن استدان يف معصية
 21  ................................ لو كان الغرم ملصلحة يف عارة مسجد

 21  .......................................................... سبيل اهلل
 26  ......................................................... ابن السبيل

 20  ......................................... ما يدفع إىل الصنف الواحد
 22  ................................................. دفع الزكاة لزوجته

 22  ..........................................وجهاالزكاة لزالزوجة دفع 
 29  .................................. لو بان القاب، للزكاة غنيًا أو كافرًا

 890 ............................................................ :كتاب النكاح
 90  ......................................................... مشروعيته

 90  ..................................... ال الناس فيهوحكم النكاح وأح
  9  .................................................. النظر إىل األجنبية
  9  ................................................. النظر إىل املخطوبة



 563 فهرس الموضوعات: تاسعًا

  9  .............................................. اخلاطب إىلنظر املرأة 
  9  ........................................... النظر عند املعاملة وحنوها

  9  .................................................... النظر إىل احملارم
  9  ................................ ةأاملرإىل واملرأة نظر الرجل إىل الرجل 

  9  ................................................. نظر السيد إىل أمته
  9  ................................................... الوالية يف النكاح
 91  .................................................. لو تزوج بغري ويل

 96  .............................................. الوالية يف نكاح الثيب
 90  .............................................. الوالية يف نكاح البكر
 92  ............................................... إذن البكر يف النكاح

 99  ......................................... لو تزوجت الثيب بغري إذهنا
 00  ...................................................... والية الفاسق

  0  ................................................. الشهادة يف النكاح
  0  .................................................... شهادة الفاسقني

  0  .................................................... دة األعمينيشها
  0  .................................................. شهادة األخرسني

  0  ......................................... شهادة من ال يعرف حاهلما
  0  ....................................................... لو اابت بزنا

  0  ................................................ لو اابت بغري الوطء
  0  ....................................................... نكاح العبيد

  0  .................................................. إجبار السيد عبده
  0  .................................................. إجبار السيد ألمته

  0  ....................................... لو تزوج العبد بغري إذن سيده



 564 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 01  .................................................. لو زوج عبده أمته
 01  ......................................... املهر والنفقة يف نكاح العبد

 06  ..................................................... ولياءترتيب األ
 06  ................................................... تزويج االبن ألمه

 00  ........................................................ والية املعتق
 02  .................................................. تزويج املرأة أمتها
 02  ..................................................... تزاحم األولياء

 09  ............................................. إن زوجها أحد املعتقني
 09  .................................... زوجها الويل بإذهنا من غري كفء

 0   ..................................................... شروط الكفاءة
     ................................... العيوب اليت يثبت هبا فسخ النكاح

     ............................................. اعتبار اليساريف الكفاءة
     ............................................. اعتبار السن يف الكفاءة

     .......................................... لو رضيت بدون مهر املثل
     ............................... لو زوج األب الصغرية بدون مهر املثل

 1   ......................................................... غيبة الويل
 6   ........................................................ عضل الويل

 6   .................................................. الوكالة يف النكاح
 0   ........................................... ويل املسلمة وويل الكافرة

 0   ........................................................ رام الويلإح
 0   ............................................... لو ُجنَّ الويل األقرب

 0   ................................................... لو زوجها وليان
 2   ........................................ تزويج الويل موليته من نفسه



 565 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 2   ............................................... لعقدتويل اجلد طريف ا
 9   ............................... خمالعة أب الصغري أو اجملنون أو املعتوهة
 9   ................................. تزوجت بعبد على أنه حر فبان عبدًا

 9   .......................................... الغرور بالنسب من الرجل
 0   .................................................... الغرور من املرأة

 440 .................................................. النكاحألفاظ عقد : فصل
     ............................................. انعقاد النكاح بالعجمية

     ................................ زوجين ابنتك فقال زوجتكها: لو قال
     ............................... زوجتك: أتزوجين ابنتك فقال: لو قال

     ............................................. اخُلطبة قبل عقد النكاح
     ........................................... نكاح احلر بأكثر من أربع

     ................................................... نكاح احلر لألمة
 1   ...................................... مجع العبد بني أكثر من امرأتني
 1   ........................................ لو أيسر احلر بعد نكاح األمة

 6   ................................................. نكاح أخت املطلقة
 6   ........................................ لو كان له أربع نسوة فاباهنن

 0   ............................................... لو قتلت احلرة نفسها
 0   ................................ موالها لو قتلت األمة نفسها أو قتلها

 2   ................................................ جةلو باع أمته املزّو
 9   .......................................... لو وط ء األب جارية ابنه
 0   ........................................... إعفاف االبن البنه وجده

 0   ................................................. إعفاف األب البنه
 0   ............................................ لو وطء االبن جارية أبيه



 566 فهرس الموضوعات: تاسعًا

     .............................................. فسخ النكاح بزنا املرأة
     ..................................................... لو تزوج بزانية

     ................................................. احملرمات يف النكاح
     .................................................... مما حيرم باجلمع

     .................................................. اجلمع بني األختني
     ...................................... ىن بامرأة ال حترم عليه أمهالو ز
     .................................................... لها بشهوةلو قّب

 1   .......................................... نكاح الرجل ابنته من الزنا
 6   .................................. نكاح اليهودية والنصرانية واجملوسية

 0   .................................................... لو تزوج بكافرة
 0   ............................... إجبارها على الغسل يف احلي، واجلنابة

 0   .............................................. منعها من شرب اخلمر
 2   ........................................ وطء األمة الكتابية واجملوسية

 2   ...................................................... نكاح الكافرة
 9   .................................................... طبة يف العدةاخِل
 0   ............................................. طبة غريهطبة على ِخاخِل

     ................................................ وطء املرأة يف دبرها
     .................................................... العزل يف الوطء
     ...................................................... نكاح الشغار
     ........................................................ نكاح املتعة
     ....................................................... نكاح اخليار
     ........................................................ نكاح احمللل

 1   ........................................ فسخ النكاح بالعيوب السبعة



 567 فهرس الموضوعات: تاسعًا

 6   .......................................... عتقت األمة حتت العبدلو ُأ
 421 ..................................................... ل للعننيما يؤجَّ: فصل
 429 ................................... أكثر من أربع نسوة لو أسلم وحتته: فصل
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